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Свідоцтво про державну реєстрацію 

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

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

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

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

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

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

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

Продовження таблиці

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом регіонального відділення від 06.04.2020 № 12/01-10-ЗВП затверджено ре-
зультати продажу об’єкта державної власності – гараж цегляний загальною площею 
33,0 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Садо-
ва, 9. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Силан-
тьєвим Михайлом Борисовичем. Ціна продажу об’єкта – 1 880,39 грн (одна тисяча вісімсот 
вісімдесят грн 39 коп.), у тому числі ПДВ – 313,40 грн (триста тринадцять грн 40 коп.).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни об’єкта малої приватизації, окремого майна

Об’єкт малої приватизації, окреме майно: склад (зерносклад літ. А площею 1217,5 м2; 
натяжна літ. Б площею 12,8 м2) за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Федоро-
ва, 21/8, що перебуває на балансі ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів», проданий 
на електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни за 1 092 666,66 грн, у т. ч. ПДВ – 
182 111,11 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля клубу № 2 за адресою: Сумська область, Охтирський район, 
с. Сосонка, вул. Садова, 1а, балансоутримувач відсутній, приватизовано ПП «Українська 
економіко-правова група» (код за ЄДРПОУ 21579949), як переможцем електронного аук-
ціону, за 38040,00 грн, у тому числі ПДВ – 6340,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража 
загальною площею 19,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька 
обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2  
та обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька 
обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною площею 19,0 м2 
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, 

вул. Шевченка, 2, гараж 2.
Балансоутримувач: Державна установа «Хмельницька обласна фітосанітарна лабо-

раторія», код за ЄДРПОУ 38481895, контактні дані: тел. (0382) 67-09-81.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташова-

ний об’єкт: гараж загальною площею 19,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька 
обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2 та обліковується на 
балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38481895. Фундамент камінний, стіни цегляні, покрівля азбофанерна, пере-
криття – залізобетонні панелі. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за 
державою в особі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів 31.10.2013, номер запису про право власності 3193167, реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна 200131568258. Право оперативного управління зареєстроване 
за Державною установою «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» 27.03.2014, 
номер запису про державну реєстрацію 5143152. 

Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі 
дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. 
Телефон для довідок (0382) 72-09-40 у м. Хмельницькому.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через 
свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій доку-
ментів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків 
з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному банку (крім 
банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 29 051,00 грн  
(без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 2905,10 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із зниженням стар-

тової ціни: 14 525,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1452,55 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового знижен-

ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 14 525,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1452,55 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: 
vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіонального від-
ділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова 
Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.
ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна ла-
бораторія», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грицина 
Максим Михайлович, тел. (0382) 67-09-81.

Час роботи у робочі дні: з 9.00 до 17.30 у п’ятницю – з 9.00 до 16.30.

4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені рекві-

зити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіональне відділен-

ня Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ 
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реє-
страційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ 
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 42964094, сплачений гарантійний внесок пере-
можця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати 
ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000020-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 290,51 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 145,26 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за мето-

дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, 
становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» 
(адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір.

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

Фонд державного 
майна України 
повідомляє

20 Перелік окремого майна, 
що підлягає приватизації  
в 2020 році

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

25 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

29 Підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

32 Прийнято рішення  
про приватизацію

32 Оренда військового 
майна
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продаж об’єктів малої приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлового приміщення – приміщення 
пункту сигналізаційних прогнозів загальною площею 
86,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 
46б та обліковується на балансі Державної установи 
«Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»,  
код за ЄДРПОУ 38481895

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлове 
приміщення – приміщення пункту сигналізаційних 
прогнозів загальною площею 86,9 м2  
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Красилівський р-н, 

с. Кременчуки, вул. Центральна, 46б.
Балансоутримувач: Державна установа «Хмельницька обласна фіто-

санітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, контактні дані: тел. 
(0382) 67-09-81.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: нежитлове приміщення – приміщення пункту 
сигналізаційних прогнозів загальною площею 86,9 м2, що знаходиться за 
адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Цен-
тральна, 46б та обліковується на балансі Державної установи «Хмельниць-
ка обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895. Право 
власності на нерухоме майно зареєстроване за державою Україною в 
особі Державної служби України з питань безпечності харчових продук-
тів та захисту споживачів 13.08.2013, номер запису про право власності 
2103857, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 132204768227. 
Під об’єктом окремо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований 
на земельній ділянці кадастровий номер 6822784800:01:003:0007, площею 
0,1583 га. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та гро-
мадської забудови. Право постійного користування земельною ділянкою 
зареєстроване за Хмельницькою обласною фітосанітарною лабораторією 
(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реє-
страцію іншого речового права від 09.09.2015 № 43525223).

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-

ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.

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

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 
69 607,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 6960,70 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 34 803,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 3480,35 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
34 803,50 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 3480,35 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
4150,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, 
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432)  
65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, 
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. 
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Державної установи «Хмельницька обласна фіто-
санітарна лабораторія», яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Грицина Максим Михайлович, тел. (0382) 67-09-81.

Час роботи у робочі дні: з 9.00 до 17.30 у п’ятницю – з 9.00 до 16.30.

4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 

зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо-

нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків 
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аук-
ціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок 
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –

Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000009-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 кален-

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

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 696,07 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 348,04 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної 
власності малої приватизації – окремого майна – гаража 
загальною площею 20,3 м2, що знаходиться за адресою: 
Хмельницька область, Теофіпольський район, смт 
Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27 та обліковується на 
балансі Державної установи «Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно – 
гараж загальною площею 20,3 м2, що знаходиться  
за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, 
смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27  
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька область, Теофіпольський 

район, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27.
Балансоутримувач: Державна установа «Хмельницька обласна фіто-

санітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, контактні дані: тел. 
(0382) 67-09-01.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: гараж загальною площею 20,3 м2 є одним 
з гаражів загального гаражного бокса. Одноповерхова цегляна будів-
ля, фундамент камінний, стіни цегляні, покрівля азбофанерна, пере-
криття дерев’яне, підлога цементна, в наявності електропостачання. 
Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою Укра-
їною в особі Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів 09.07.2013, номер запису про право 
власності 1653256, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 
104988568247, індексний номер витягу 162056485. Відомості про зе-
мельну ділянку відсутні.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 21 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-

ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40 
у Хмельницькому.

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

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 
26816,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 2681,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стар-

тової ціни: 13408,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1340,80 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
13408,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 1340,80 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги суб’єкта оціноч-

ної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в 
сумі 3 200,00 грн у місячний строк з дати укладення договору купівлі-
продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінни-
ця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, 
тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час 
роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Державної установи «Хмельницька обласна фіто-
санітарна лабораторія», яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Грицина Максим Михайлович, тел. (0382) 67-09-01.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.

4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 

зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо-

нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків 
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аук-
ціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок 
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 

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

playment).

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

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

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 268,16 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 134,08 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про проведення продажу 
на електронному аукціоні без умов об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, 
а саме: будівлі пральні, АА/А//гг1; г2; г3 загальною 
площею 519,5 м2; вимощення; тротуару, І, ІІ за 
адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, 
смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває на 
балансі Державного підприємства «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлова будівля, а саме: будівля пральні, АА/А//гг1; г2; 
г3 загальною площею 519,5 м2; вимощення; тротуар, І, ІІ.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт 

Смоліне, вул. Транспортна, 9.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегля-

на будівля площею приміщень 360,7 м2, з надбудовою площею 50,2 м2, 
підвалом площею 108,6 м2, ґанками. Загальна площа – 519,5 м2. Фун-
даменти будівлі з бетонних блоків, перекриття із залізобетонних плит, 
покрівля з рулонного покривного матеріалу, підлога бетонна. Вимо-
щення та тротуар асфальтобетонні, огорожа з бетонних плит, ворота 
металеві. Будівля тривалий час не використовується, потребує ремонту. 
Право державної власності на об’єкт зареєстровано 12.09.2013, номер 
запису 2470525.

Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 
0,2 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не при-
своєно.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропе-
тровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі, а саме: будівлі пральні, АА/А//гг1; г2; г3 загальною площею 
519,5 м2; вимощення; тротуару, І, ІІ за адресою: Кіровоградська обл., Ма-
ловисківський район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитло-
вої будівлі, а саме: будівлі пральні, АА/А//гг1; г2; г3 загальною площею 
519,5 м2; вимощення; тротуару, І, ІІ за адресою: Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 353 247,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 176 623,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 176 623,54 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов –35 324,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 662,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 17 662,35 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, 
вул. Транспортна, 9. Контактна особа: директор Смолінської шахти Ка-
рапузіков Олександр Миколайович, телефон (05258) 3-13-53, адреса 
електронної пошти: secretar_smolino@ukr.net.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок: (0522) 33-24-00, 33-25-79; адреса електронної 
пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-02-000006-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3 532,47 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 766,24 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 766,24 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – 
службового приміщення загальною площею 634,4 м2, 
що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у Широківському районі 
Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729624) 
та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  службове приміщення 
загальною площею 634,4 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт 

Широке, вул. Соборна, 119.
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входить: двоповерхова 

окремо розташована будівля загальною площею 634,4 м2 та асфальтове 
замощення. Зовнішній вигляд задовільний, у наявності системи елек-
тро- та водопостачання, центрального опалення. Експлуатація об’єкта 
можлива. Право власності зареєстровано від 31.07.2013 на об’єкт неру-
хомого майна – нежитлову будівлю, до складу якої входить будівля банку 
А-2 загальною площею 634,4 м2 та замощення – І. Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна 122093912258.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1111 
га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування бу-
дівель кредитно-фінансових установ, належить Управлінню Державної 
казначейської служби України у Широківському районі Дніпропетровської 
області на підставі свідоцтва про право власності на земельну ділянку 
(кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) від 12.05.2015, індексний 
номер 37380516.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформа-
ція відсутня.

Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначей-
ської служби України у Широківському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 53700, Дніпро-
петровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Вишнева, 1а.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 37 246,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18 623,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 18 623,15 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 3 724,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 862,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 862,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організа-
тора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса елек-
тронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.04.2020 
№ 12/01-124-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000018-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 372,46 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 186,23 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 186,23 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності –  
гаража загальною площею 40,6 м2, що перебуває  
на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Широківському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований  
за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, 
смт Широке, вул. Соборна, 119а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною 
площею 40,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт 

Широке, вул. Соборна, 119а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний гараж, фун-

дамент – кам’яний, підлога – бетонна, шиферний дах. Загальна площа – 
40,6 м2. Підведене електропостачання.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1111 
га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування бу-
дівель кредитно-фінансових установ, належить Управлінню Державної 
казначейської служби України у Широківському районі Дніпропетровської 
області на підставі свідоцтва про право власності на земельну ділянку 
(кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) від 12.05.2015, індексний 
номер 37380516.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформа-
ція відсутня.

Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначей-
ської служби України у Широківському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 53700, Дніпро-
петровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Вишнева, 1а.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 1 735,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 867,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 867,85 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 173,57 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 86,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 86,79 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організа-
тора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса елек-
тронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.04.2020 
№ 12/01-125-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000019-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 17,36 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8,68 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 8,68 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – гаража 
загальною площею 28,0 м2, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у 
Широківському районі Дніпропетровської області  
(код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 
вул. Соборна, 119а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною 
площею 28,0 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт 

Широке, вул. Соборна, 119а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний гараж, фунда-

мент та підлога – бетоні, шиферний дах. Загальна площа – 28,0 м2. Під-
ведене електропостачання.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1111 
га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування бу-
дівель кредитно-фінансових установ, належить Управлінню Державної 
казначейської служби України у Широківському районі Дніпропетровської 
області на підставі свідоцтва про право власності на земельну ділянку 
(кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) від 12.05.2015, індексний 
номер 37380516.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформа-
ція відсутня.

Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначей-
ської служби України у Широківському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 53700, Дніпро-
петровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Вишнева, 1а.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього Закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 1 069,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 534,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 534,90 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 106,98 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 53,49 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 53,49 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організа-
тора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса елек-
тронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.04.2020 
№ 12/01-123-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000020-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 10,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 5,35 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –  
об’єкта незавершеного будівництва – лазні

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського 

району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташова-

на на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його 
західній частині, на відстані 250 м від дороги загального користування, 
на території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням сви-
ноферми. Об’єкт являє собою земельну ділянку із незначними ознаками 
виритої під фундамент траншеї (виконані земляні роботи). Об’єкт поріс 
бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до 
монтажу, або таке, що потребує монтажу.

Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельно-
го майданчика огорожа відсутня. Об’єкт знаходиться в незадовільному 
технічному стані.

Балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 

га, кадастровий №7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуго-
вування будівель закладів побутового обслуговування.

Власник земельної ділянки: держава в особі регіонального відділення 
Фонду державного майна України.

Обтяжень на земельну ділянку немає.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.05.2020, час по-

чатку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-

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

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

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

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

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

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 5236,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2618,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2618,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 523,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 261,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 261,80 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

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

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

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

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

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

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

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 
03.09.2019) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в дого-
ворі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, 
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

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

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

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

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

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000154-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування ін-

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

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (52,36 грн) стартової ціни об’єкта прива-

тизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (26,18 грн) стартової ціни 

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

шого подання цінових пропозицій – 1 % (26,18 грн) стартової ціни об’єкта 
приватизації.

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – частини нежитлової будівлі літ. А – 
групи приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, 
ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Київська область, 
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10,  
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Бориспільське АТП 13264»  
(код за ЄДРПОУ 02140745; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта: h  частина нежитлової будівлі 
літ. А – група приміщень № 15, № 16 загальною площею 
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Бориспіль, вул. Ки-

ївський шлях, 10.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Реєстраційний номер: 1018937632105.
Інформація про договори оренди об’єкта: рішенням господарського 

суду м. Києва від 27.02.2017 справа № 910/279/17 договір оренди нерухо-
мого майна, що належить до державної власності, № 1256 від 04.11.2011 
розірвано. Рішення набрало законної сили.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 472 265,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 736 132,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 736 132,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 147 226,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 613,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 73 613,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – час-

тини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 загальною 
площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Київська область, 
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 
02140745; припинено) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов прода-
жу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (із змінами);

2) покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»;

3) покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із прове-
дення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стар-
тової ціни у розмірі 2 800,00 грн (дві тисячі вісімсот грн 00 коп.) протягом 
тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, місцезнахо-
дження: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
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Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 10.04.2020 № 319.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000070-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 14 722,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 361,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7 361,33 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності, окремого майна – приміщень 
першого поверху будівлі (літ. А) № 115-117, № 119-121 
загальною площею 107,9 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  приміщення першого поверху  
будівлі (літ. А) № 115-117, № 119 -121 загальною  
площею 107,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. Європей-

ська, 65.
Балансоутримувач: Управління Держпраці у Черкаській області (код 

за ЄДРПОУ 39881228). Адреса: 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 
тел./факс (0472) 33-68-64, бухгалтерія (0472) 36-21-78.

Відомості про об’єкт: приміщення першого поверху № 115-117 та 
№ 119-121 загальною площею 107,9 м2 двоповерхової адміністративної 
будівлі (літ. А). Рік побудови – 1994. Фундамент – залізобетонні блоки, 
каркас, стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні пли-
ти; дах і покрівля – плоска, рулонна; підлога бетонна, лінолеум, вікна 
дерев’яні, металеві решітки; двері – металеві та дерев’яні. Внутрішнє 
опорядження – штукатурка, водоемульсійне пофарбування, шпалери; 
зовнішнє опорядження – плитка. Будівля розташована на околиці міста. 
Наявні інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, каналі-
зація, опалення. Внутрішнє облаштування приміщень та комунікаційні 
мережі потребують ремонту. Загальний технічний стан незадовільний, 
фізичний знос – 42 %.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою 
в особі Управління Держпраці у Черкаській області 09.11.2018, реєстра-
ційний номер об’єкта 1694721371108.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розміще-
на будівля, обліковується за Білоцерківським квартирно-експлуатаційним 
відділом, цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, форма власності – державна, 
кадастровий номер відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного 
майданчика через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 257 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 128 750,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 128 750,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 875,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 875,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %.

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу в сумі 2000,00 грн (дві тисячі грн 00 коп.) на рахунок органу при-
ватизації, який буде вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код за ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час 
роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, 
встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата 
за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного 
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом при-
ватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях від 13 квітня 2020 року № 00262-О (протокол 
№ 6 від 13.04.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу 
об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-05-31-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 575,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 287,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 287,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – незавершеного будівництва 
одноквартирного житлового будинку з господарським 
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська 
область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку  
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район, 

с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоу-

тримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво 

будинку виконане з керамічної та силікатної цегли, фундамент – із за-
лізобетонних блоків. Площа забудови – 83,50 м2. Кладка стін будинку 
виконана на висоту близько 2,5 м над фундаментом. Поряд з будинком 
розташований господарський блок із керамічної цегли. Площа забудо-
ви – 67,60 м2. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду та 
на висоту 2,5 м з тильної частини господарського блоку. Дах не змонто-
ваний. Будівельні матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови – 1991. 
Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта: житлового 
будинку – 18 %; господарського блоку – 50 %. Територія не огородже-
на. Об’єкт знаходиться паралельно трасі Е-95, доступ як з траси, так і 
ґрунтовою дорогою.

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1617 га, 
кадастровий № 7424481000:01:001:0199. Сервітути та обтяження прав 
на земельну ділянку не зареєстровані.

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

жавного майна України: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/91.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 травня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 59 646,46 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот сорок 
шість грн 46 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5 964,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 29 823,23 грн 
(двадцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять три грн 23 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 982,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 29 823,23 грн 
(двадцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять три грн 23 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 982,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу.
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 4 095 грн (чотири 
тисячі дев’яносто п’ять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA5182017203431
50003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за 
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

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

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

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

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 13.04.2020 № 13/237 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2019-10-29-000004-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

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

для аукціону з умовами: 596,47 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 298,24 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 298,24 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – незавершеного будівництва 
одноквартирного житлового будинку з господарським 
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська 
область, Ріпкинський район, с. Павлівка, вул. Нова, 20

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку  
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район, 

с. Павлівка, вул. Нова, 20
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоу-

тримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий цегляний житло-

вий одноквартирний будинок з прибудовою загальною площею 86,8 м2 з 
цегляним фундаментом, кладка стін виконана з керамічної та силікатної 
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цегли, перекриття із залізобетонних стін. Будівельна готовність згідно 
з техпаспортом – 49 %. Поряд з будинком розташовані: господарський 
блок площею 76,2 м2 з керамічної цегли, змонтовані стіни висотою 2,5 м, 
дах перекритий шифером, будівельна готовність згідно з техпаспортом – 
63 %; льох площею 16,7 м2 – заглиблена споруда зі стінами з керамічної 
цегли і бетонних блоків, дах частково перекритий шифером, будівельна 
готовність згідно з техпаспортом – 54 %. Територія не огороджена, під’їзна 
дорога асфальтована. Об’єкт розташований в серединній зоні села, серед 
житлових приватних садиб.

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

жавного майна України: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/69.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 травня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 202 579,28 грн (двісті дві тисячі п’ятсот сімдесят 
дев’ять грн 28 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 20 257,93 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 101 289,64 грн  
(сто одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять грн 64 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 10 128,97грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 101 289,64 грн 
(сто одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять грн 64 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 10 128,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 4 095 грн (чотири 
тисячі дев’яносто п’ять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA5182017203431
50003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за 
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних май-
данчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцез-
находження: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 

Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, просп. 
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. 

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід – з 13.00 до 13.48. Кон-
тактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 67-63-02, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 13.04.2020 № 13/235 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2019-10-29-000009-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів.

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

для аукціону з умовами: 2 025,79 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 012,90 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 1 012,90 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – будівлі операторної з площадкою 
асфальтобетонною, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, с. Яблунівка, вул. Яблунева, 40б

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля операторної  
з площадкою асфальтобетонною, що не увійшла  
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт»,  
код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Яблу-

нівка, вул. Яблунева, 40б.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля 

загальною площею 20,7 м2, стіни цегляні, облицьовані плиткою, перего-
родки цегляні, перекриття залізобетонне; асфальтобетонна площадка.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована.
Інформація про державну реєстрацію права власності на об’єкт 

нерухомого майна: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1525657374241 від 03.04.2018.

План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомості.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на вебсайті Фонду дер-

жавного майна України: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2747.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 травня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432.

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
55 888,19 грн (п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім тисяч грн 
19 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5 588,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 27 944,10 грн (двадцять сім тисяч дев’ятсот 
сорок чотири грн. 10 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 2 794,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження стартової ціни: 27 944,10 грн (двадцять 
сім тисяч дев’ятсот сорок чотири грн 10 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 794,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 4 990,00 грн (чотири 
тисячі дев’ятсот дев’яносто грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820172034
3150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за 
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних май-
данчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцез-
находження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходжен-
ня представника організатора: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, 
кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, чет-
вер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку 
і харчування – з 13.00 до 13.48 год. 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 Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 13.04.2020 № 13/234 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-09-000003-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

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

для аукціону: 558,88 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 279,44 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 279,44 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – перехідної галереї,  
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Прилуцький 
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 04371845, ліквідовано), 
розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  перехідна галерея, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Прилуцький 
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 04371845, ліквідовано).
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Друж-

би Народів, 34.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоу-

тримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: перехідна галерея на метале-

вих опорах між виробничими корпусами колишнього ВАТ «Прилуцький 
м’ясокомбінат» (ліквідовано) загальною довжиною 130,2 м та площею 
436,4 м2. Рік побудови – 1981. Стіни – залізобетонні панельні, цегляні; 
покрівля – сумісна, накрита руберойдом; перекриття, підлога – залізо-
бетонні; система електропостачання демонтована. Об’єкт знаходиться 
в промисловій периферійній частині м. Прилуки. Поряд знаходяться ТОВ 
«Прилуцький завод «Білкозин», ТОВ «Маслозавод «Прилуки», ВАТ «При-
луцький агропромисловий комбінат». Прилегла територія облаштована: 
озеленення, електроосвітлення, асфальтове покриття. Доступ до об’єкта 
приватизації здійснюється зі сторони вул. Дружби Народів через терито-
рію ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат».

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не сформована.

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

жавного майна України: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2748.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 травня 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електронною торговою системою ав-
томатично.

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 307 628,30 грн (триста сім тисяч шістсот двадцять 
вісім грн 30 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 30 762,83 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 153 814,15 грн  
(сто п’ятдесят три тисячі вісімсот чотирнадцять грн 15 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 15 381,42 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 153 814,15 грн 
(сто п’ятдесят три тисячі вісімсот чотирнадцять грн 15 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 15 381,42 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 2 070 грн (дві тисячі 
сімдесят грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003000140075, 
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325, 
банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

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

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

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

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 13.04.2020 № 13/236 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2020-01-08-000027-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

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

для аукціону з умовами: 3 076,28 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 538,14 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 1 538,14 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації: окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів у складі: цех виварювання солі (Б-1) площею 
80,0 м2; колодязь (3); альтанка (З-1) площею 5,8 м2; 
огорожа (2); ворота (1); вбиральня (Г); дорога (І); 
надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2; 
підпірна стіна (7) площею 34,5 м2; навіс (П) площею 
110,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Моршин, 
вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 2ре з 
надкаптажною спорудою свердловини № 2ре (А-1) 
площею 4,4 м2 за адресою: Львівська обл., Стрийський 
р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: цех виварювання солі (Б-1) площею 80,0 м2; 
колодязь (3); альтанка (З-1) площею 5,8 м2; огорожа 
(2); ворота (1); вбиральня (Г); дорога (І); надкаптажна 
будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2; підпірна 
стіна (7) площею 34,5 м2; навіс (П) площею 110,7 м2 за 
адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 
45а; свердловина № 2ре з надкаптажною спорудою 
свердловини № 2ре (А-1) площею 4,4 м2 за адресою: 
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, 
вул. Курортна, 25а.
Відомості про об’єкт:
цех виварювання солі (Б-1) площею 80,0 м2 – одноповерхова цегляна 

будівля (конструктивні елементи: фундаменти – бетонні; стіни – цегляні, 
перекриття – дерев’яне; покрівля – азбоцементні листи; інженерні кому-
нікації – пічне опалення; газопостачання); рік введення в експлуатацію – 
1944; загальний стан – незадовільний;

колодязь (3) глибиною 4,0 м (металевий глибиною 4,0 м); рік введення 
в експлуатацію – 1949; загальний стан – незадовільний;

альтанка (3-) площею 5,8 м2 (одноповерхова дерев’яна споруда); рік 
введення в експлуатацію – 1981; загальний стан – задовільний;

огорожа (2) довжиною 63,0 пог. м (металева сітка на металевих стовпах); 
рік введення в експлуатацію – 1971; загальний стан – незадовільний;

ворота (1) площею 8,0 м2 (металеві ворота на металевих стовпах); рік 
введення в експлуатацію – 1971; загальний стан – задовільний;

вбиральня (Г) площею 4,0 м2 (одноповерхова цегляна споруда з бе-
тонною вигрібною ямою); рік введення в експлуатацію – 1967; загальний 
стан – незадовільний;

дорога (І) протяжністю 0,23 кв (асфальтобетонне покриття на гравій-
ній основі); рік введення в експлуатацію – 1976; загальний стан – неза-
довільний;

надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2 (одноповерхо-
ва цегляна будівля; конструктивні елементи: фундаменти бетонні; стіни 
цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – азбоцементні листи, черепиця; 
інженерні комунікації – електроосвітлення); рік введення в експлуатацію – 
1949; загальний стан – незадовільний;

підпорна стіна (7) (бетонна споруда об’ємом 34,5 м3); рік введення в 
експлуатацію – 1974; загальний стан – задовільний;

навіс (ІІ) площею 110,7 м2 (одноповерхова споруда; металева сітка 
на металевих стовпах, накрита азбоцементними листами); рік введення 
в експлуатацію – 1974; загальний стан – задовільний;

свердловина № 2ре пробурена у 1976 році. Глибина – 80,0 м, робо-
ча колона діаметром 168 мм глибиною 63,5 м перфорована в інтервалі 
31,75-43,00 м. Затверджені запаси – 20 м3 в добу. Спеціальний дозвіл 
на користування надрами виданий ТзОВ «Мінзавод», строк дії: до 20 
грудня 2025 року (Моршинське родовище «Баня»; мінеральні лікувальні 
води, розсоли);

надкаптажна споруда свердловини 2ре (А-1) площею 4,4 м2 (одно-
поверхова дерев’яна споруда); рік введення в експлуатацію – 2002; за-
гальний стан – добрий.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Зберігач: ТзОВ «Мінзавод».
Контактна особа від органу приватизації – Дідик Оксана Степанівна – 

начальник відділу малої приватизації Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях, тел. (032) 261-62-14.

Контактна особа від зберігача – Окуневський Віталій Прохорович, тел. 
050-317-52-73.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

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

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 

в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у скла-
ді: цех виварювання солі (Б-1) площею 80,0 м2; колодязь (3); альтанка 
(З-1) площею 5,8 м2; огорожа (2); ворота (1); вбиральня (Г); дорога (І); 
надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею 26,6 м2; підпірна стіна (7) 
площею 34,5 м2; навіс (П) площею 110,7 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 2ре з надкаптажною 
спорудою свердловини № 2ре (А-1) площею 4,4 м2 за адресою: Львівська 
обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25а здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 429 180,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 214 590,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 214 590,00 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 42 918,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 459,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 21 459,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) дотримання покупцем вимог Кодексу України про надра, Водного 

Кодексу України, Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615 (в редакції 
постанови КМУ від 19.02.2020 № 124), Порядку видачі дозволів на спеці-
альне водокористування, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2002 
№ 321 (зі змінами) в частині користування свердловиною;

2) покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
5 765,00 грн (п’ять тисяч сімсот шістдесят п’ять грн 00 коп.) без ПДВ на 
рахунок органу приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, 
одержувач – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба України, 
МФО 820172, адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного внеску та 

проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-

ду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)  
299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонально-
го відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва – з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті регіонального відділення Фонду державного майна 
України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог 
об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-11-26-000003-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 291,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 145,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 145,90 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації: окремого майна – цех виморожування солі 
(Ж-3) площею 477,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 
17а (Є-1) площею 13,9 м2; надкаптажна будівля 
свердловини 20а (Д-1) площею 22,6 м2; надкаптажна 
будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 м2, резервуар 
(5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 
20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний 
колодязь 8 за адресою: Львівська обл., м. Моршин, 
вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 3ре за адресою: 
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, 
вул. Курортна, 58А; свердловина № 4ре за адресою: 
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, 
вул. Курортна, 58Б; свердловина № 6, надкаптажна 
будівля свердловини № 6 (І-1) площею 27,5 м2; огорожа 
(2); ворота (1); вартівня (И-1) за адресою: Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58в

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  окреме майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: цех виморожування солі (Ж-3) площею 
477,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 17а (Є-1) 
площею 13,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 20а 
(Д-1) площею 22,6 м2; надкаптажна будівля джерела 
1 (Е-1) площею 19,8 м2, резервуар (5); резервуар (6); 
свердловина 17а; свердловина 20а; свердловина 20б; 
свердловина 29а; шахтний колодязь 8 за адресою: 
Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а; 
свердловина № 3ре за адресою: Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 
58А; свердловина № 4ре за адресою: Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58Б; 
свердловина № 6, надкаптажна будівля свердловини №6 
(І-1) площею 27,5 м2; огорожа (2); ворота (1); вартівня 
(И-1) за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н,  
с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58в.
Відомості про об’єкт.
Об’єкт складається з групи інвентарних об’єктів, а саме:
цех виморожування солі (Ж-3) площею 477,9 м2; надкаптажна будівля 

свердловини 17а (Є-1) площею 13,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 
20а (Д-1) площею 22,6 м2; надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 
19,8 м2; резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; 
свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8, розташовані за 
адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а;

свердловина № 3ре, розташована за адресою: Львівська обл., Стрий-
ський р-н., с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58а;

свердловина № 4ре, розташована за адресою: Львівська обл., Стрий-
ський р-н., с. Баня Лисовицька, вул.Курортна, 58Б;

свердловина № 6; надкаптажна будівля свердловини № 6 (І-1) пло-
щею 27,5 м2; вартівня (И-1); огорожа (2); ворота (1), розташовані за 
адресою: Львівська обл., Стрийський р-н., с. Баня Лисовицька, вул. Ку-
рортна, 58в.

Цех виморожування солі (Ж-3) розмірами 15,42 м х 11,0 м, висотою 
7,1 м, загальною площею 477,9 м2, площа забудови – 169,6 м2, об’єм 
будівлі – 1204 м3. Рік будівництва – 1944. Фундамент – дерев’яні стовпи. 
Стіни дерев’яні. Перекриття – дерево. Підлога – дошки. Покрівля – шифер. 
Будівля цеху на дату оцінки не використовується та перебуває в занедба-
ному, незадовільному стані. Інженерні комунікації відсутні.

Надкаптажна будівля свердловини 17а (Є-1) розмірами 4,02 м х 3,97 м, 
висотою 4,3 м, загальною площею 13,9 м2, площа забудови – 16,0 м2, 
об’єм будівлі – 69 м3. Рік будівництва – 1974. Фундамент – бетон. Стіни 
дерев’яні. Перекриття – дерево. Підлога – дошки. Покрівля – шифер. 
Надкаптажна будівля свердловини на дату оцінки не використовується 
та перебуває в занедбаному, незадовільному стані (потребує проведен-
ня відновлювальних ремонтних робіт – вісутні віконні заповнення та листи 
шиферу). Інженерні комунікації відсутні.

Надкаптажна будівля свердловини 20а (Д-1) розмірами 5,02 м х 5,01 м, 
висотою 4,0 м, загальною площею 22,6 м2, площа забудови – 25,2 м2, 
об’єм будівлі – 101 м3. Рік будівництва – 1974. Фундамент – бетон. Сті-
ни – дерев’яні бруси. Підлога – дошки. Покрівля – залізо. Надкаптажна 
будівля свердловини на дату оцінки не використовується та перебуває в 
незадовільному стані (потребує проведення відновлювальних ремонтних 
робіт – вісутні віконні заповнення). Інженерні комунікації відсутні.

Надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) восьмикутна будівля висотою 4,0 
м, загальною площею 19,8 м2, площа забудови – 22,6 м2, об’єм будівлі – 
79 м3. Рік будівництва – 1965. Фундамент – бетон. Стіни – дерев’яні бруси. 
Підлога – дошки. Покрівля – черепиця. Надкаптажна будівля свердловини 
на дату оцінки не використовується та перебуває в задовільному стані 
(потребує проведення поточних ремонтних робіт). Інженерні комуніка-
ції – електорпостачання.

Резервуар (5) – залізобетоннй, об’єм – 5 м3. Рік будівництва – 1967. 
На дату оцінки не використовується та перебуває в незадовільному стані 
(потребує проведення відновлювальних ремонтних робіт)

Резервуар (6) – залізобетоннй, об’єм – 45 м3. Рік будівництва – 1967. 
На дату оцінки не використовується та перебуває в незадовільному стані 
(потребує проведення відновлювальних ремонтних робіт), залізобетоннй, 
об’єм – 45 м3. Рік будівництва – 1967. На дату оцінки не використовуєть-
ся та перебуває в незадовільному стані (потребує проведення відновлю-
вальних ремонтних робіт).

Свердловина 17а – металева свердловина глибиною 111,0 м, рік про-
бурення – 1973, загальний стан – задовільний. Свердловина спостережна, 
недіюча; запаси не затверджені.

Cвердловина 20а – металева свердловина глибиною 110,0 м, робо-
ча колона – 146 мм, перфорована в інтервалі 70-90 м, рік пробурення – 
1971, затверджені запаси – 30 м3 на добу, свердловина на консервації. 
Спеціальний дозвіл на користування надрами виданий ТзОВ «Мінзавод», 
строк дії: до 20 грудня 2025 року (Моршинське родовище «Боніфацій»; 
мінеральні лікувальні води, розсоли).

Cвердловина 20б – металева свердловина глибиною 110,0 м, рік про-
бурення – 1982.

Свердловина спостережна, недіюча; запаси не затверджені.
Свердловина 29а – металева свердловина глибиною 70,0 м, рік про-

бурення – 1979, загальний стан – задовільний. Свердловина спостережна, 
недіюча; запаси не затверджені.

Шахтний колодязь 8 – дерев’яний колодязь глибиною 50,0 м, рік вве-
дення в експлуатацію – 1937, загальний стан – незадовільний.

Свердловина № 3ре – металева свердловина глибиною 78,0 м, рік 
пробурення – 1976. Затвердежні запаси – 2 м3 на добу. Свердловина на 
консервації. Спеціальний дозвіл на користування надрами виданий ТзОВ 
«Мінзавод», строк дії: до 20 грудня 2025 року (Моршинське родовище 
«Баня»; мінеральні лікувальні води, розсоли).

Свердловина № 4ре – металева свердловина глибиною 68,0 м, рік 
пробурення – 1976. Затверджені запаси – 17 м3 на добу. Від завершення 
детальної розвідки (1982 рік до сьогоднішнього часу перебуває на кон-
сервації). Спеціальний дозвіл на користування надрами виданий ТзОВ 
«Мінзавод», строк дії: до 20 грудня 2025 року (Моршинське родовище 
«Баня»; мінеральні лікувальні води, розсоли).

Свердловина № 6 – металева свердловина глибиною 30,0 м, рік про-
бурення – 1966. Свердловина спостережна, недіюча; запаси не затвер-
джені.

Надкаптажна будівля свердловини № 6 (І-1) – восьмикутна будівля з 
верандою і-1 площею 3,2 м2, висотою 2,8 м, загальною площею 27,5 м2, 
площа забудови – 30,36 м2, об’єм будівлі – 85 м3. Рік будівництва з – 1971. 
Фундамент – бетон. Стіни – дерев’яні бруси. Підлога – дошки. Покрівля – 
метал. Надкаптажна будівля свердловини на дату оцінки не використову-
ється та перебуває в задовільному стані (потребує проведення поточних 
ремонтних робіт). Інженерні комунікації – електорпостачання. Веранда і-1: 
рік будівництва – 1971. Фундамент – дерев’яні стовпи. Стіни – дерев’яні 
бруси. Підлога – дошки. Покрівля – метал.
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Вартівня (И-1) розмірами 3,10 м х 2,22 м, висотою 1,8 м, загальною 
площею 6,1 м2, площа забудови – 6,9 м2, об’єм будівлі – 12 м3. Рік будівни-
цтва – 1995. Фундамент – бетон. Стіни – дерев’яні бруси. Підлога – дошки. 
Покрівля – шифер. Вартівня на дату оцінки використовується та перебуває 
в задовільному стані (потребує проведення поточних ремонтних робіт). 
Інженерні комунікації – електропостачання.

Огорожа (2) — довжиною 166,1 м (металева на металевих стовпах), 
рік введення в експлуатацію – 1971, стан незадовільний.

Ворота (1) – площею 8,0 м2 (ворота металеві на металевих стовпах), 
рік введення в експлуатацію – 1971, стан незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Зберігач: ТзОВ «Гідрогеолог».
Контактна особа від органу приватизації – Дідик Оксана Степанівна – 

начальник відділу малої приватизації Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях, тел. (032) 261-62-14.

Контактна особа від зберігача – Окуневський Віталій Прохорович, тел. 
050-317-52-73.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

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

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 
цех виморожування солі (Ж-3) площею 477,9 м2; надкаптажна будівля 
свердловини 17а (Є-1) площею 13,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 
20а (Д-1) площею 22,6 м2; надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 
19,8 м2, резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 
20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8 за адресою: 
Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 3ре 
за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Ку-
рортна, 58а; свердловина № 4ре за адресою: Львівська обл., Стрийський 
р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58б; свердловина № 6, надкап-
тажна будівля свердловини № 6 (І-1) площею 27,5 м2; огорожа (2); ворота 
(1); вартівня (И-1) за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня 
Лисовицька, вул. Курортна, 58в здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об'єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 870 831,00 (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 435 418,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 435 418,50 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 87 083,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 43 541,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 43 541,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) дотримання покупцем вимог Кодексу України про надра, Водного 

Кодексу України, Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615 (в редакції 
постанови КМУ від 19.02.2020 № 124), Порядку видачі дозволів на спеці-
альне водокористування, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2002 
№ 321 (зі змінами) в частині користування свердловинами;

2) покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу 
приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській 
області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адре-
са: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного внеску та 

проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-

ду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)  
299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонально-
го відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з – 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті регіонального відділення Фонду державного майна 
України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог 
об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-11-26-000004-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 708,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 354,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 354,19 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої 
приватизації, окремого майна – заглибленого складу,  
що розташований за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, 
проспект Володимирський, 94 та перебуває на балансі 
ЗАТ «Лубнимеблі» (код ЄДРПОУ 00275042)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  заглиблений склад.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Воло-

димирський, 94.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): заглиблений склад загальною площею 
209,1 м2. Елементи будівлі: фундамент – бетон стрічковий, стіни – цегла, 
покриття – збірні з/бетонні плити, перегородки – бетонні блоки, підлога – 
бетонна стяжка. Вікна та двері – відсутні. Інженерні комунікації – опалення, 
водопостачання, каналізація та електрообладнання – відсутнє. Фактичний 
стан об’єкта – незадовільний.

Функціональне використання та умови користування:
Можливе подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 31.03.2020 за № 36141131.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації. 

Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., м. Лубни, 
просп. Володимирський, 94.

Площа земельної ділянки – 6,3706 га. Цільове призначення земель-
ної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допо-
міжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості. Форма власності – комунальна. Земельна ділянка 
передана в тимчасове користування ЗАТ «Лубнимеблі» на підставі дого-
вору від 26.11.1996.

Кадастровий номер земельної ділянки – 5310700000:02:069:0033.
Власник земельної ділянки – територіальна громада міста Лубни в 

особі Лубенської міської ради Полтавської області.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не за-

реєстровані.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 

оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-

ходження і контактні дані): ЗАТ «Лубнимеблі» (код за ЄДРПОУ 00275042), 
Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володимирський, 94, арбітражний ке-
руючий – ліквідатор – Болтік С. М., тел. 067-532-04-17.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 12 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Приватизація об’єкта окремого майна – заглибленого складу, що 
розташований за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Володи-
мирський, 94, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 49640,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24820,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 24820,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 4964,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2482,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2482,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 3680,00 грн (три тисячі шістсот вісім-
десят грн 00 коп.) у місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Не-

бесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Лубни, просп. Воло-
димирський, 94.

ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий – ліквідатор ЗАТ 
«Лубнимеблі» – Болтік Сергій Михайлович, тел. 067-532-04-17.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 13 квітня 2020 року № 504.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000028-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двад-

цять один) день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
21 (двадцять один) день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 496,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 248,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 248,20 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої 
приватизації об’єкта – незавершеного будівництва – 
автомийки літ. «А», що розташована за адресою: 
Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 124 
та перебуває на балансі ВАТ «Хорольське АТП-15346» 
(код за ЄДРПОУ 03118207)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва – 
автомийка літ. «А».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної 

Сотні, 124.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): об’єкт незавершеного будівництва – авто-
мийка літ. «А» загальною площею 11,3 м2, рік початку будівництва – 1992. 
Конструктивні елементи: фундамент – з/бетонні блоки, цегла; стіни, пере-
городки, перекриття, покрівля, підлога, двері, вікна, опряджувальні роботи 
(внутрішнє та зовнішнє), санітарно- та електротехнічні системи – відсутнє. 
Ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництва – 11 %. 
Фактичний стан об’єкта – задовільний.

Функціональне використання та умови користування:
можливе подальше використання покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 23.03.2020 за № 36058612.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації.

Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., м. Хорол, 
вул. Небесної Сотні, 124.

Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Об’єкт незавершеного будівництва – автомийка літ «А» площею 

11,3 м2 розташований на території Хорольської міської ради Полтавської 
області.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): ВАТ «Хорольське АТП-15346» (код за ЄДРПОУ 
03118207), Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 90 (на даний 
час не працює).



9відомості
приватизації

№ 18 (1298) 22 квітня 2020 року


2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 12 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – автомийка літ. «А», 
що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної 
Сотні, 124, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних 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 державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 15459,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7729,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7729,50 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 1545,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 772,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 772,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 4490,00 грн (чотири тисячі чотириста 
дев’яносто грн 00 коп.) у місячний термін після підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнаходження та 

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небес-
ної Сотні, 124.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Контактна особа – Матяш Вячеслав 
Миколайович, тел. (050) 404-30-29.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса 
електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 13 квітня 2020 року № 505.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000002-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двад-

цять один) день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
21 (двадцять один) день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 154,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 77,30 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності 
малої приватизації, окремого майна – будівлі приїжджої 
загальною площею 37,7 м2, що розташована за адресою: 
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, 
вул. Паркова, 2а, балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля приїжджої загальною  
площею 37,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шуш-

валівка, вул. Паркова, 2а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): одноповерхова будівля приїжджої загаль-
ною площею 37,7 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., 
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а. Елементи будівлі: 
фундамент – бутовий, стіни – цегла, покрівля – азбестоцементні лис-
ти, перекриття – дерево, підлога – дерево. Інженерне обладнання, крім 
електропостачання та опалення (тверде топливне), відсутнє. Фактичний 
стан об’єкта – задовільний.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт не вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше 
використання покупець визначає самостійно.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 23.03.2020 за № 36057853.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., 
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а.

Земельна ділянка під об’єктом державної власності не виділялася. 
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження прав 
на земельну ділянку не зареєстроване.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 12 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації, окре-
мого майна – будівлі приїжджої загальною площею 37,7 м2, що розта-
шована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, 
вул. Паркова, 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 44908,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22454,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 22454,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 4490,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2245,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2245,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності малої приватизації, окремого 

майна – будівлі приїжджої загальною площею 37,7 м2, що розташована 
за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Пар-
кова, 2а, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для 
проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, 
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4490,00 грн (чотири ти-
сячі чотириста дев’яносто грн 00 коп.) у місячний термін після підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях

Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шуш-
валівка, вул. Паркова, 2а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Дрібниця Валентина Вікторівна, тел. 
(098) 111-55-89.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса 
електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 13 квітня 2020 року № 483.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000012-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двад-

цять один) день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
21 (двадцять один) день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 449,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 224,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 224,54 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення в електронній торговій системі  
продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної 
власності малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – блок погребів та сараїв на 96 місць,  
що розташовані за адресою: Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Садова, 20 – 23, 
балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва –  
блок погребів та сараїв на 96 місць.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Ві-

кторія, вул. Садова, 20 – 23.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): об’єкт незавершеного будівництва – блок 
погребів та сараїв на 96 місць знаходиться в периферійній зоні села Вікто-
рія, поряд житлова забудова та будівля сільського клубу. Блок погребів та 
сараїв на 96 місць загальною площею 2912 м2 являє собою спарені секції 
надвірних господарських споруд гаражного типу із збірних залізобетонних 
конструкцій. Будівельний майданчик згідно з інформацією Вікторійської 
сільської ради розташований на земельній ділянці 0,99 га.

Блок погребів на 96 місць загальною площею 1228,1 м2 являє собою 
котлован, в якому розпочато монтаж каркаса блока погребів із залізобе-
тонних конструкцій. Будівельний майданчик згідно з інформацією Вікторій-
ської сільської ради розташований на земельній ділянці 0,35 га. Фундамент 
не вказаний, стіни – з/б плити, перекриття – з/б панелі.

Блок сараїв на 96 місць загальною площею 1683,9 м2. Фундамент – з/б 
блоки, стіни – з/б плити, перекриття – з/б панелі.

Згідно з дозволом ДАБК № 3 від 05.12.1994 будівництво об’єкта не-
завершеного будівництва розпочато у 1994 р., припинено – у 1996 р. На 
момент припинення робіт будівельна готовність об’єкта оцінки становила 
блок сараїв на 96 місць – 67 %.

Блок погребів на 96 місць – 75 – 85 %.
Заходи по консервації не здійснювалися. Будівельні матеріали та 

конструкції на території відсутні. Проектно-кошторисна та виконавча до-
кументація не виявлена.

Технічний стан: задовільний.
Функціональне використання та умови користування – об’єкт не вико-

ристовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше 
використання покупець визначає самостійно.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 23.03.2020 за № 36064509.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Садова, 20 – 23.

Земельна ділянка під об’єктом державної власності не виділялася. 
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження прав 
на земельну ділянку не зареєстроване.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 14 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації об’єкта 
незавершеного будівництва – блок погребів та сараїв на 96 місць, що 
розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, 
вул. Садова, 20 – 23, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 1 769 145,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 884 572,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 884 572,50 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 176 914,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88 457,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 88 457,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу в розмірі 5087,00 грн (п’ять тисяч вісімдесят сім 
грн 00 коп.) у місячний термін після підписання договору купівлі-продажу 
об’єкта.

За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-
раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Ві-
кторія, вул. Садова, 20 – 23. ПІБ контактної особи на об’єкті: Пазюк Наталія 
Юріївна, тел. (05358) 6-24-66.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва, вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса 
електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 14 квітня 2020 року № 508.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000035-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 23 (двад-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
23 (двадцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17 691,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 845,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8 845,73 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої 
приватизації, окремого майна – підвального приміщення 
під будівлею контори, що розташоване за адресою: 
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, 
вул. Київська, 4а, балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  підвальне приміщення під  
будівлею контори.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Ві-

кторія, вул. Київська, 4а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, 

нежитлові приміщення тощо): підвальне приміщення, розташоване 
під будівлею контори, загальною площею 747,6 м2 в периферійній зоні 
села. Будівля розташована поряд з об’єктами виробничого призначен-
ня. Загальний стан приміщень – незадовільний. Рік спорудження – 1984. 
Фундаменти бетонні стрічкові, стіни – цегляні, перегородки – з/б блоки, 
покриття та перекриття – збірні з/б плити, підлога – бетонна стяжка. Ві-
кна, двері – відсутні. Опалення, водопостачання – відсутне. Каналізація, 
елелектрообладнання – відсутні. Наявні сходи.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт не вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше 
використання покупець визначає самостійно.

Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 23.03.2020 за № 36057733.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Київська, 4а.

Земельна ділянка під об’єктом державної власності не виділялася. 
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження прав 
на земельну ділянку не зареєстроване.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 12 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Приватизація об’єкта державного майна малої приватизації, окремого 
майна – підвальне приміщення під будівлею контори, що розташоване за 
адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Київська, 
4а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів 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 державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 157590,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78795,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 78795,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами –15759,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7879,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7879,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 3680,00 грн (три тисячі шістсот вісім-
десят грн 00 коп.) у місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях

Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код за ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Ві-
кторія, вул. Київська, 4а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Пазюк Наталія Юріївна, тел. (05358) 
6-24-66.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полта-
ва, вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса 
електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 14 квітня 2020 року № 509.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 (двад-

цять один) день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
21 (двадцять один) день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1575,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 787,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 787,95 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі 
загальною площею 146,5 м2 за адресою: Сумська область, 
м. Середина-Буда, вул. Вокзальна, 8, що обліковується 
на балансі Головного управління статистики у Сумській 
області

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики 

у Сумської області. Місцезнаходження офіса: 40481, Сумська область, 
м. Суми, вул. Супруна, 16.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02362227.
Пропонується до продажу окреме майно h  – адміністративна 
будівля загальною площею 146,5 м2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє со-

бою частину окремо розташованої дерев’яної (рублена з колод) будівлі з 
двома прибудовами площею 28,3 м2 (цегляна) та 4,0 м2 (дощата) та під-
валом (цегляний) площею 57,3 м2. Будівля: фундамент і цоколь – цегляні; 
перегородки – дерев’яні, міжповерхові перекриття – дощаті з підшивкою; 
поли – дошки; покрівля – шифер. 

Рік введення в експлуатацію – до 1917.
Право власності зареєстровано за державою в особі Головного управ-

ління статистики у Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 

приватизації:
земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5924410100:02:003:0084) 

площею 0,0569 га, цільове призначення – землі житлової та громадської 
забудови, для громадського призначення, розташована за адресою: Сум-
ська область, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна, 8.

Право постійного користування земельною ділянкою належить Голов-
ному управлінню статистики у Сумської області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація окремого майна – адміністративна будівля загальною 
площею 146,5 м2, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Сумської області, здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».
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Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 17271,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8635,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8635,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1727,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 863,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 863,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації: аук-

ціон без умов.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Вок-
зальна, 8.

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник управління адміністративно-
господарського забезпечення Головного управління статистики у Сумській 
області Лопушенко В. В., тел. (0542) 25-21-90.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 494.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-03-10-000001-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 172,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 86,36 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 86,36 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – адмінбудівлі  
загальною площею 116,7 м2 за адресою: Сумська 
область, м. Путивль, пров. Маклакова Миколи, 1,  
що обліковується на балансі Північно-східного офіса 
Держаудитслужби України

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Північно-східний офіс Держаудит-

служби України.
Місцезнаходження офіса: 61022, Харківська область, м. Харків, м. Сво-

боди, 5, Держпром, 4 під., 10-й поверх.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40478572.
Пропонується до продажу окреме майно h  – адмінбудівля 
загальною площею 116,7 м2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою 

окремо розташовану адмінбудівлю, фундамент – бутовий, стіни, перекрит-
тя – цегляні, вікна, двері дерев’яні, підлога дощата, покрівля – шифер.

Право власності зареєстровано за державою в особі Державної ау-
диторської служби України.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 
5923810100:02:007:0070) площею 0,0841 га, цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, розташована за адресою: Сумська область, 
м. Путивль, пров. Маклакова Миколи, 1.

Право постійного користування земельною ділянкою належить 
Північно-східному офісу Держаудитслужби України.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація окремого майна – адмінбудівля загальною площею 
116,7 м2, що обліковується на балансі Північно-східного офіса Держа-
удитслужби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 241700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 120850,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 120850,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24170,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12085,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12085,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення 

на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору-продажу з переможцем аукціону на ціну про-
дажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 
відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: Сумська область, м. Путивль, пров. Маклакова 
Миколи, 1.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – 
начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
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 про-

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 493.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-09-10-000006-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 2417,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 1208,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 
1208,50 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку за адресою: Сумська область, 
Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район, 

с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартир-

ний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований із 
залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, для 
внутрішніх перегородок – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого 
бетону; перекриття – плити збірні залізобетонні.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні мережі до 
будівництва не підведені.

Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень будівель-
ної готовності об’єкта – не завершеного будівництвом житлового будинку 
за даними технічного паспорта становить 47,0 %. Робота з консервації 
об’єкта не проводилась.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним 
паспортом площа забудови становить 116,00 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий буди-
нок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будів-
ництва – житлового будинку за адресою: Сумська область, Роменський 
район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 7580,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3790,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3790,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 758,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 379,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 379,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Розбирання об’єкта протягом п’яти років з моменту укладення дого-

вору купівлі-продажу.
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 5130,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне 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. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшів-
ка, вул. Шкільна, 59.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – на-
чальник відділу приватизації, управління державним майном та корпора-
тивними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 503.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 75,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 37,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 37,90 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку за адресою: Сумська область, 
Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район, 

с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартир-

ний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований із 
залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, част-
ково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; перекрит-
тя – плити збірні залізобетонні.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні мережі до 
будівництва не підведені.

Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень будівель-
ної готовності об’єкта – не завершеного будівництвом житлового будинку 
за даними технічного паспорта становить 47,0 %. Робота з консервації 
об’єкта не проводилась.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним 
паспортом площа забудови становить 116,00 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будин-
ку здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будів-
ництва – житлового будинку за адресою: Сумська область, Роменський 
район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60 має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 7570,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3785,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3785,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 757,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 378,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 378,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Розбирання об’єкта протягом п’яти років з моменту укладення дого-

вору купівлі-продажу.
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 5300,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшів-
ка, вул. Шкільна, 60.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – на-
чальник відділу приватизації, управління державним майном та корпора-
тивними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 502.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 75,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 37,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 37,85 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку за адресою: Сумська область, 
Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район, 

с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартир-

ний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований із 
залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, для 
внутрішніх перегородок – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого 
бетону; перекриття – плити збірні залізобетонні.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні мережі до 
будівництва не підведені. Територія не впорядкована. Об’єкт не охоро-
няється. Рівень будівельної готовності об’єкта – не завершеного будів-
ництвом житлового будинку за даними технічного паспорта становить 
47,0 %. Робота з консервації об’єкта не проводилась.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним 
паспортом площа забудови становить 116,00 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будин-
ку здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будів-
ництва – житлового будинку за адресою: Сумська область, Роменський 
район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61 має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 7580,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3790,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3790,00 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 758,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 379,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 379,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Розбирання об’єкта протягом п’яти років з моменту укладення дого-

вору купівлі-продажу.
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 5130,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшів-
ка, вул. Шкільна, 61.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – на-
чальник відділу приватизації, управління державним майном та корпора-
тивними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 501.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 75,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 37,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 37,90 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирного житлового будинку № 1 за адресою: 
Сумська область, Сумський район, смт Низи,  
вул. 30 років Перемоги, 17а (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації:   h
об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Сумський район, смт 

Низи, вул. 30 років Перемоги, 17а.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівни-

цтва – одноповерховий одноквартирний житловий будинок загальною 
площею 84,6 м2.

По об’єкту виконані лише будівельно-монтажні роботи: облаштовано 
фундамент стрічковий монолітний бетонний, який слугує стінами підвалу 
висотою 2,3 м. Поруч з фундаментом знаходяться залишки зруйнованих 
керамзитобетонних стін. Ґрунт виїмки будівельного котловану не виво-
зився, розміщений в межах земельної ділянки на площі 550 м2. 

Будівництво об’єкта розпочато у 1963 році, рік припинення будівни-
цтва – 1989. Рівень будівельної готовності відповідно до технічного пас-
порта становить 10,0 %.
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На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні мережі до 
будівництва не підведені.

Заходи щодо консервації об’єкта не проводились, об’єкт не охороня-
ється (руйнується), територія не впорядкована.

Об’єкт приватизації розташовується в межах населеного пункту смт 
Низи, в зоні житлової і громадської забудови на околиці селища.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 
5924755500:05:004:0150) площею 0,1224 га, цільове призначення – для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка). Згідно з Витягом з Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно адреса ділянки: Сумська область, 
Сумський район, смт Низи, вул. 30 років Перемоги. Але відповідно до 
державної реєстрації прав на об’єкт незавершеного будівництва об’єкту 
присвоєна адреса: Сумська область, Сумський район, смт Низи, вул. 30 
років Перемоги, буд. 17а.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділення Фонду 
державного майна України по Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного 
житлового будинку № 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – житлового будинку за адресою: Сумська область, Сумський 
район, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 17а має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 0,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 0,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 0,05 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок №UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – одноквар-
тирний житловий будинок № 1 за адресою: Сумська область, Сумський 
район, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 17а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – на-
чальник відділу приватизації, управління державним майном та корпора-
тивними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 500.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000153-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 0,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 0,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 0,01 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення продажу на аукціоні об’єкта 
незавершеного будівництва – металевого модуля за 
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – металевий модуль за адресою: Сумська 
область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2.
Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухомого майна 

за відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме май-
но – 1695586259104.

Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – метале-
вий модуль: об’єкт приватизації розташований на території колишньої 
Конотопської швейної фабрики, яку ліквідовано як юридичну особу. Об’єкт 
являє собою незавершене будівництво будівлі, частина якої є метале-
вим модулем, частина – капітальна цегляна будівля. Каркас металевого 
модуля – металеві ферми (6 шт.), довжина ферми – 18,0 м, відстань між 
колонами – 6,0 м, висота – 5,0 м. Стіна модуля – стінові панелі. Площа 
забудови модуля – 399,0 м2. Будівельний об’єм – 1995,0 м3. Фундамент 
цегляної частини – стовпчастий з монолітного бетону. Стіни та перего-
родки цегляні. Перекриття із збірних залізобетонних плит. Вікна, две-
рі – дерев’яні. Покрівля металева. Дах – двоскатний. Висота будівлі – 5,0 
м. Площа забудови – 565,0 м2. Будівельний об’ єм – 2825,0 м3. Будівельний 
об’ єм підвалу – 4437,0 м3. Частково оштукатурені офісні приміщення. Ін-
женерні мережі: водопостачання, водовідведення (перебувають у неробо-
чому стані). Роботи щодо опалення не виконувалися. Ступінь будівельної 
готовності об’єкта незавершеного будівництва – металевого модуля за 
даними технічного паспорта становить 62,0 %. Об’єкт не охороняється. 
Робота з консервації об’єкта не проводилась.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.

Право власності: оформлено за Регіональним відділенням Фонду дер-
жавного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, 
її межі та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – металевого моду-
ля здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – металевого модуля за 
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2 має відповідати 
вимогам, передбаченими у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 897 070,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 448 535,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 448535,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 89 707,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 853,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 44853,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539

Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, вул. Яр-
ківська, 2.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – 
начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 499.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000150-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 8 970,7 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 4 485,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 
4 485,35 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку № 1 за адресою: Сумська область, 
Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 
3 (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район, 

с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий блочний, об-

кладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею. 
Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у ви-
гляді бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в серед-
ині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття – 
дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний 
лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних 
і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку 
не підведені.

Ступінь будівельної готовності об’єкта – не завершеного будівництвом 
житлового будинку за даними технічного паспорта становить 57,0 %. Те-
риторія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації 
об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику відсутні матеріали, 
вироби, конструкції, які завезені та не використані для будівництва, відсут-
нє устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним 
паспортом площа забудови становить 105,0 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
№ 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівни-
цтва – житлового будинку № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлів-
ський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10250,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 050,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 025,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1025,00 грн.
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Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – 
начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 2020 № 496.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000010-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 205,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 102,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 102,50 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку № 2 за адресою: Сумська 
область, Недригайлівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 5 (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район, 

с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: недобудований окремо розташо-

ваний одноповерховий житловий будинок блочний, обкладений цеглою, 
з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею загальною площею 
85,3 м2. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти 
у вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в се-
редині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття – 
дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний 
лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних 
і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку 
не підведені.

Будівля не використовується, потребує проведення внутрішніх оздо-
блювальних робіт, облаштування інженерними комунікаціями, встанов-
лення дверей та вікон, покриття підлоги. Ступінь будівельної готовності 
об’єкта – не завершеного будівництвом житлового будинку за даними 
технічного паспорта становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт 
не охороняється (руйнується), піддається несанкціонованому демонтажу 
окремих конструкцій. Робота з консервації об’єкта не проводилась.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт прива-
тизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі 
та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним пас-
портом площа забудови становить 107,00 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
№ 2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівни-
цтва – житлового будинку № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлів-
ський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9925,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 985,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 992,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 992,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – 
начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 497.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000011-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 198,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 99,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 99,25 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку № 3 за адресою: Сумська 
область, Недригайлівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 11 (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 3.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район, 

с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий, блочний, 

обкладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрів-
лею. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у 
вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в се-
редині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття – 
дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний 
лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних 
і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку 
не підведені.

Ступінь будівельної готовності об’єкта – не завершеного будівництвом 
житлового будинку за даними технічного паспорта становить 57,0 %. Те-
риторія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації 
об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику відсутні матеріали, 
вироби, конструкції, які завезені та не використані для будівництва, відсут-
нє устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним 
паспортом площа забудови становить 108,0 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
№ 3 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будів-
ництва – житлового будинку № 3 за адресою: Сумська область, Недри-
гайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11 має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 600,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 960,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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)
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Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням6 https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлівський 
район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – 
начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 498.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000012-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 192,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 96,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 96,00 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку за адресою: Сумська область, 
м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22 (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Лебедин, вул. Мо-

лодіжна, 22.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівни-

цтва – житловий будинок.
До складу об’єкта входять дві споруди: житловий будинок на дві квар-

тири та господарська будівля сарай на два відділення.
1. Житловий будинок – одноповерховий двоквартирний (літ. А-І) пло-

щею 222,6 м2. Конструктивні елементи забудови – фундаменти, стіни та 
перегородки виконані з червоної цегли. Перекриття, підлога, дах, вікна, 
двері, інженерні мережі та комунікації – відсутні.

2. Господарська будівля (сарай на два відділення (літ. Б) площею 
85,3 м2. Виконані стрічкові фундаменти та стіни із керамічної цегли.

Будівництво об’єкта планувалось за типовим проектом. Орієнтовно 
рік початку будівництва – 1994, рік припинення будівництва – 1995. Про-
ектна документація не збереглася. Рівень будівельної готовності від-
повідно до технічного паспорта становить: житловий будинок – 15,4 %; 
сарай – 30,0 %.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не 
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні мережі до 
будівництва не підведені.

Заходи щодо консервації об’єкта не проводились, об’єкт не охороня-
ється (руйнується), територія не впорядкована.

Об’єкт приватизації розташовується в периферійній частині міста, має 
не досить зручну пішохідну та автотранспортну доступність та, дещо, від-
ділений від вулиці, що має тверде покриття.

Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, ка-
дастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ді-
лянку не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий буди-
нок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будів-
ництва – житлового будинку за адресою: Сумська область, м. Лебедин, 
вул. Молодіжна, 22 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 82300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 41150,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8230,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4115,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4115,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 5130,00 грн у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

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

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за 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 електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Заступник начальника Управління – на-
чальник відділу приватизації, управління державним майном та корпора-
тивними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 13.04.2020 
№ 495.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000142-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 823,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 411,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 411,5 грн.

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівлі дільничної лікарні  
ветеринарної медицини загальною площею 106,8 м2 
за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 
с. Забілоччя, вул. Центральна, 7

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля 
дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною 
площею 106,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Забілоччя, вул. Центральна, 7.
Балансоутримувач: Радомишльська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної меди-

цини – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 106,8 м2, фун-
дамент – бутовий, стіни – цегляні, підлога – дощата, дах – азбофанера, 
інженерні комунікації – електроосвітлення, пічне опалення. Рік введення 
в експлуатацію – 1969. Об’єкт розташований в центрі населеного пункту, 
на відстані 21 км від районного центру. За призначенням не використо-
вується, стан задовільний.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу 
144583664.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земель-
ній ділянці площею 0,1862 га, яка перебуває у постійному користуванні 
Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини 
на підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 073132  
від 20.10.2011.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

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

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 86294,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 43147,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 43147,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8629,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4314,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4314,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

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

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

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

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

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

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

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

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

дажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 08.04.2020 № 201.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000009-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 862,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 431,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 431,47 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної 
медицини загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», 
конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної літ. «У» за 
адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 
с. Чайківка, вул. Зарічка, 21

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – будівля 
дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною 
площею 148,8 м2, сарай літ. «Б», конюшня літ. «В», 
гараж літ. «Г», уборна літ. «У».
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Чайківка, вул. Зарічка, 21.
Балансоутримувач: Радомишльська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної ме-

дицини – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 148,8 м2, 
фундамент – бутовий, стіни – цегляні, дах – азбофанера, інженерні ко-
мунікації – електроосвітлення, пічне опалення; сарай літ. «Б» загальною 
площею 71,8 м2 – одноповерхова будівля, фундамент – бутовий, стіни – 
шлакоблок, покрівля – азбофанера; конюшня літ. «В» загальною площею 
22,9 м2, фундамент – бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера; 
гараж літ. «Г» загальною площею 24,7 м2, фундамент – бутовий, стіни – 
шлакоблок, покрівля – азбофанера; уборна літ. «У» загальною площею 
4,0 м2, фундамент – бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера. 
Рік введення в експлуатацію – 1984. Об’єкт розташований в центрі насе-
леного пункту, на відстані 16 км від районного центру. За призначенням 
не використовується, стан задовільний, поруч проходить дорога з твер-
дим покриттям.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу 
144564366.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земель-
ній ділянці площею 0,2799 га, яка перебуває у постійному користуванні 
Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини на 
підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 073139 від 
06.10.2011.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206353,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 103176,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 103176,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20635,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10317,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10317,65грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн в місячний термін з дати укладання договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

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

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

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

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

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

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

дажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 08.04.2020 № 203.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000007-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2063,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1031,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1031,77 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях  
про проведення в електронній торговій системі  
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – будівлі дільничної 
лікарні ветеринарної медицини загальною площею 85,1 м2 
за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 
с. Заньки, вул. Цвіточна, 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно –  
будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 85,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Заньки, вул. Цвіточна, 1.
Балансоутримувач: Радомишльська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної меди-

цини – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 85,1 м2, фун-
дамент – бутовий, стіни – цегляні, підлога – дощата, дах – азбофанера, 
інженерні комунікації – електроосвітлення, пічне опалення. Рік введення в 
експлуатацію – 1968. Об’єкт розташований на початку населеного пункту, 
на відстані 19 км від районного центру. За призначенням не використо-
вується, стан задовільний.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу 
144446924.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земель-
ній ділянці площею 0,1259 га, яка перебуває у постійному користуванні 
Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини на 
підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 078125 від 
06.07.2011.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 70979,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 35489,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35489,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7097,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3548,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3548,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4400,00 грн в місячний термін з дати укладання договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

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

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

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

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

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

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

дажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 08.04.2020 № 205.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 709,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 354,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 354,90 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлових приміщень адмінбудинку 
за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, 
смт Романів, вул. Небесної Сотні, 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлові 
приміщення адмінбудинку.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Романівський р-н, смт 

Романів, вул. Небесної Сотні, 1.
Балансоутримувач: Пулинське міжрайонне управління водного госпо-

дарства (код за ЄДРПОУ 05579849).
Відомості про об’єкт: об’єкт загальною площею 395,0 м2 (перший 

поверх – 142,1 м2, другий поверх – 231,9 м2, ґанок – 21,0 м2) знаходить-
ся в двоповерховій адміністративній будівлі, рік введення в експлуа-
тацію – 1987. Стан об’єкта задовільний. Фундамент – бетонні блоки, 
стіни – цегляні, ззовні обкладені плиткою, перегородки цегляні, пере-
криття залізобетонне, вікна та двері – дерев’яні, покрівля – азбофане-
ра. Об’єкт більше 3 років не використовується у виробничій діяльності 
і подальше його використання не планується, інша частина адміністра-
тивної будівлі використовується балансоутримувачем, знаходиться в 
центральній частині смт Романів. Інженерні комунікації: електроосвіт-
лення, водяне опалення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно 06.11.2007, номер витягу 16557340.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці, яка перебуває у постійному користуванні Пулинського міжрайон-
ного управління водного господарства на підставі акта про право постій-
ного користування серія ЯЯ № 072284 від 21.11.2007.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 560110,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 280055,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 280055,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 56011,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28005,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 28005,50 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 3800,00 грн в місячний термін з дати укладання договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гаран-

тійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими 
реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

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

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

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

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

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за 
адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок 
звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Жито-
мирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні – з 9.00 до 18.00, у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Грінчук Наталя Анатоліївна.

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

дажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 10.04.2020 № 213.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-10-000013-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5601,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2800,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2800,55 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – майнового комплексу господарських 
споруд Черняхівської експлуатаційної дільниці 
Житомирського міжрайонного управління водного 
господарства у складі: свинарника, конюшні, погреба, 
колодязя, огорожі за адресою: Житомирська обл., 
Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 21а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – майновий 
комплекс господарських споруд Черняхівської 
експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного 
управління водного господарства у складі: свинарника, 
конюшні, погреба, колодязя, огорожі.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт 

Черняхів, вул. Індустріальна, 21а.
Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного 

господарства (код за ЄДРПОУ 01033869).
Відомості про об’єкт: будівля свинарника – одноповерхова цегля-

на будівля загальною площею 210,4 м2, фундамент – бутовий, підлога – 
бетонна; будівля конюшні – одноповерхова цегляна будівля загальною 
площею 59,6 м2, фундамент – бутовий, підлога – бетонна; погріб загаль-
ною площею 35,3 м2; огорожа з воротами та колодязь. Інженерні кому-
нікації – відсутні, стан задовільний. Об’єкт розташований на околиці на-
селеного пункту.

Балансоутримувачем здійснюються заходи з реєстрації об’єкта.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 

ділянці площею 0,5693 га, яка перебуває у постійному користуванні Жи-
томирського міжрайонного управління водного господарства на підставі 
акта про право постійного користування від 17.05.2005.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 134411,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 67205,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 67205,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13441,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6720,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6720,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 5900,00 грн в місячний термін з дати укладання договору 
купівлі-продажу.
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4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

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

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

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

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

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за 
адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок 
звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Жито-
мирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні – з 9.00 до 18.00, у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Грінчук Наталя Анатоліївна.

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

дажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 08.04.2020 № 210.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-10-000007-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1344,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 672,06 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівлі Управління статистики України 
загальною площею 873,5 м2 за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно –  
будівля Управління статистики України загальною  
площею 873,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Єв-

ропейська, 19/10.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській 

області (код за ЄДРПОУ 02360412).
До складу об’єкта входять: двоповерхова цегляна будівля загальною 

площею 873,5 м2, фундамент – бутовий, перекриття дерев’яне, покрів-
ля – азбестоцементна. Інженерні комунікації – місцеве водяне опалення, 
водопровід, каналізація, електроосвітлення. Рік введення в експлуатацію – 
1890. Стан – задовільний. Частина приміщень перебуває в оренді. Будівля 
забезпечена під’їздом до центрального та службового входів.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 19.12.2017, індексний номер витягу 
110157996.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці площею 0,1337 га, яка перебуває у постійному користуванні Голов-
ного управління статистики у Житомирській області на підставі акта про 
право постійного користування серія ЯЯ № 076357 від 29.08.2005.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

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

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2840622,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1420311,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1420311,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 284062,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 142031,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 142031,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 3900,00 грн в місячний термін з дати укладання договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

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

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

дажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях від 09.04.2020 № 209.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-10-000001-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 28406,22 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14203,11 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 14203,11 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях для продажу об’єкта малої приватизації,  
об’єкта незавершеного будівництва – садибного 
житлового будинку за адресою: Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта: h  садибний житловий будинок.
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани,  

вул. Новобудівельна, 12.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-

ля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху. 
Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні 
перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити, за тривалістю 
часу та атмосферних опадів, місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. 
Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується, 
як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли травою, де-
ревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.

Рівень будівельної готовності: 42 %.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 травня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами) (далі – Порядок).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

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

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 36 742,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 371,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 674,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 837,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотарі-

ального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного бу-
дівництва – садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл., Ста-
робільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12, у розмірі 3 000,00 грн 
(три тисячі грн 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Старобіль-
ський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях – з 8.30 
до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва – з 
12.30 до 13.15.

Телефон для довідок (06452) 4-23-47, адреса ел.пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 10 квітня 2020 року № 13-109.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000134-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 367,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 183,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 183,71 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях для продажу об’єкта малої приватизації,  
об’єкта незавершеного будівництва – садибного 
житлового будинку за адресою: Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта: h  садибний житловий будинок.
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 11.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-

ля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху. 
Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні 
перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити, за тривалістю 
часу та атмосферних опадів, місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. 
Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується 
як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли травою, де-
ревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.

Рівень будівельної готовності: 42 %.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 травня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами) (далі – Порядок).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій сис-
темі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторін-
ку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кож-
ного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

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

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 37 231,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 615,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 615,50 грн.
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На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 723,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 861,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 861,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотарі-

ального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного бу-
дівництва – садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл., Ста-
робільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11, у розмірі 3 000,00 грн 
(три тисячі грн 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Старобіль-
ський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях – з 8.30 до 17.30 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва – з 12.30 до 13.15.

Телефон для довідок: (06452) 4-23-47, адреса ел.пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 10 квітня 2020 року № 13-108.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000131-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 372,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 186,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 186,16 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 
51,1 м2 за адресою: Харківська область, Чугуївський 
р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3, 
балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(магазин) загальною площею 51,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне 

(колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: окреме майно – одноповерхова будівля ко-

лишнього магазину площею 51,1 м2. Стіни з шлакоблоку та черепашнику, 
перекриття – дерев’яне по дерев’яних балках, покриття підлоги дощате, 
пошкоджене; покрівля – шифер; опалення, водопостачання, каналіза-
ція – відсутні. Заповнення віконних та дверних отворів розсохлись і роз-
хитались, скління відсутнє. Внутрішнє оздоблення – облицювання стін та 
стелі листами ДСП пофарбованими масляними розчинами, пошкоджене 
та забруднене. Зовнішнє оздоблення – відсутнє. Загальний стан будівлі 
незадовільний.

Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді до с. Роздольне, до найближ-
чого населеного пункту – смт Новопокровка – 3 км, до м. Харків – близько 
25 км. Вся соціальна інфраструктура та зупинка громадського транспорту 
знаходяться у смт Новопокровка.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт неру-
хомості зареєстровано за Верховною Радою України – свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно від 08.01.2008 серія САА № 095046.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розта-

шовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, вста-
новлення меж в натурі на місцевості не відбувалось, кадастровий номер 
не присвоювався, інформація про наявність обтяжень відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 43 900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 21 950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4 390,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 195,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2 195,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремо-
го майна – нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 51,1 м2 за 
адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє 
Чапаєво), вул. Роганська, 3, у розмірі 2800,00 грн (дві тисячі вісімсот грн 
00 коп.) без урахування ПДВ.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сай-
ті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсут-
ній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Чугуївський 
р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. 

Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва – з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій 
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 13.04.2020 № 00790.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000051-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 439,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 219,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 219,50 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного  
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» 
загальною площею 159,8 м2 за адресою: Харківська обл., 
Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, 

вул. Центральна, 103.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загаль-

ною площею 159,8 м2. Стіни – цегла; перекриття – дерев’яні; покрівля 
шиферна; комунікації відсутні. Об’єкт не експлуатується, знаходиться у 
задовільному стані, але наявні сліди замокання, пошкодження цегли та 
шиферу, руйнування стелі. Розташований у центрі села.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт за-
реєстровано за державою в особі Верховної Ради, що підтверджено сві-
доцтвом про право власності на нерухоме майно від 08.06.2006, виданим 
на підставі рішення виконкому Вишнівської сільської ради від 21.02.2006 
№ 4, та витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 
08.06.2006 № 10885628.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 22 травня 2020 року. Час проведен-

ня аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно 
до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 39900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 19950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 3990,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1995,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1995,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 
за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Централь-
на, 103, у розмірі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунку UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, 
вул. Центральна, 103.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 14.04.2020 № 00802.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-12-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 399,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 199,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 199,50 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення продажу на електронному аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – недіючого літнього кінотеатру 
«Текстильник», розташованого за адресою: м. Херсон, 
с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  недіючий літній 
кінотеатр «Текстильник».
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша 

Текстильна, 1а.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Херсонський бавовняний ком-

бінат» (на теперішній час перебуває в стані припинення), код за ЄДРПОУ 
00306710. Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.

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

Об’єкт являє собою одноповерхове кінопроекційне приміщення, туа-
лет, зал для глядачів, сцену та бетонний ганок.

Фундамент і цоколь – камінь бут. Перекриття – залізобетонні плити, 
стіни – цегла, стеля – м’яка, частково відсутня. Підлога – асфальтобетон, 
плитка, цементна стяжка. Ґанок бетонний.

Відомості про земельну ділянку: інформація щодо відведення у 
власність або в користування земельної ділянки під розміщення вказаного 
об’єкта Херсонською міською радою не приймалось.

Право власності зареєстровано 24.03.2017, номер запису про право 
власності 20038899.

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини, 
які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 21.05.2020. Час проведення аукціону визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової встановлюється ЕТС для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що 
передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити 14.05.2020 з 12.00 до 13.00 за місцем його розташування: м. Хер-
сон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1а.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, 
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України в Херсонській об-
ласті, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 
8.00 до 15.45 не пізніш 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 соціально-культурного при-
значення – недіючого літнього кінотеатру «Текстильник», розташованого 
за адресою: м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1а, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – соціально-культурного призна-
чення – недіючого літнього кінотеатру «Текстильник», розташованого за 
адресою: м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1а, повинен 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-
ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умо-
вами: 398 969,00 грн (триста дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот шістде-
сят дев’ять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 39 896,90 грн (тридцять дев’ять тисяч 
вісімсот дев’яносто шість грн 90 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 199 484,50 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч 
чотириста вісімдесят чотири грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 19 948,45 грн (дев’ятнадцять тисяч 
дев’ятсот сорок вісім грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 199 484,50 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста 
вісімдесят чотири грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 19 948,45 грн (дев’ятнадцять тисяч 
дев’ятсот сорок вісім грн 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чоти-
ри грн 60 коп.).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 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, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Умови продажу:
1) покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта;
2) покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з проведен-

ням незалежної оцінки об’єкта приватизації, у сумі 2 250,00 грн на рахунок 
державного органу приватизації в місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу;

3) контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше 5 років.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України 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 Регіонального відділення Фонду 
державного майна України в Херсонській області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, 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-cbd2

в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 

п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-

тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 
09.04.2020 № 170 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої при-
ватизації державної власності соціально-культурного призначення – «Не-
діючий літній кінотеатр «Текстильник».

Унікальний код об’єкта:  UA-AR-P-2018-07-26-000004-2.
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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 3 989,69 грн (три тисячі дев’ятсот 
вісімдесят дев’ять грн 69 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 1 994,85 грн (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто чотири грн 85 коп.).

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов 
об’єкта малої приватизації – території складів другої групи, 
а саме: склад (літ. 1А) площею забудови 380,1 м2, склад 
(літ. 2Д ) площею забудови 19,0 м2, склад (літ. 3Е) площею 
забудови 8,8 м2, будівля охорони (літ. 4Г) площею забудови 
31,6 м2, туалет (літ. 5Ж) площею 2,2 м2, навіс (літ. 6Б) площею 
164,7 м2, навіс (літ. 7В) площею 164,7 м2, огорожа 1, 2, 3 (№ 8), 
що перебуває на балансі Херсонської філії державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(код за ЄДРПОУ 38728533), за адресою: Херсонська обл., 
Білозерський р-н, смт Кізомис, вул. Набережна, б/н 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  територія складів 
другої групи, а саме: склад (літ. 1А) площею забудови 
380,1 м2, склад (літ. 2Д ) площею забудови 19,0 м2, склад 
(літ. 3Е) площею забудови 8,8 м2, будівля охорони (літ. 4Г) 
площею забудови 31,6 м2, туалет (літ. 5Ж) площею 2,2 м2, 
навіс (літ. 6Б) площею 164,7 м2, навіс (літ. 7В) площею 
164,7 м2, огорожа 1, 2, 3 (№ 8).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Білозерський р-н, смт 

Кізомис, вул. Набережна, б/н.
Найменування балансоутримувача: Херсонська філія державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 
38728533). Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
просп. Ушакова, 4, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-32-48, факс (0552) 
32-52-52. Код за ЄДРПОУ 38728533.

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

До складу об’єкта входять: склад (літ. 1А) площею забудови 380,1 м2, 
склад (літ. 2Д) площею забудови 19,0 м2, склад (літ. 3Е) площею забудови 
8,8 м2, будівля охорони (літ. 4Г) площею забудови 31,6 м2, туалет (літ. 5Ж) 
площею 2,2 м2, навіс (літ. 6Б) площею 164,7 м2, навіс (літ. 7В) площею 
164,7 м2, огорожа 1, 2, 3 (№ 8).

Право власності зареєстровано 09.09.2013, номер запису про право 
власності 2411059.

Об’єкт розташований на земельній ділянці: 5,2915 га, кадастровий 
номер земельної ділянки: 6520382500:08:001:0029. Витяг з Держав-
ного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.12.1996 НВ-
6500848712014. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва 
та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, під оздоровчий 
табір та склади другої групи.

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, 
які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 19.05.2020. Час проведення аукціону визначається 
електронною торговою системою автоматично.

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити 15.05.2020 о 12.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., 
Білозерський р-н, смт Кізомис, вул. Набережна, б/н.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, 
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України в Херсонській об-
ласті, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 
15.45 не пізніш 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 – окремого майна – території 
складів другої групи, а саме: склад (літ. 1А) площею забудови 380,1 м2, 
склад (літ. 2Д ) площею забудови 19,0 м2, склад (літ. 3Е) площею забудови 
8,8 м2, будівля охорони (літ. 4Г) площею забудови 31,6 м2, туалет (літ. 5Ж) 
площею 2,2 м2, навіс (літ. 6Б) площею 164,7 м2, навіс (літ. 7В) площею 
164,7 м2, огорожа 1, 2, 3 (№ 8) за адресою: Херсонська обл., Білозерський 
р-н, смт Кізомис, вул. Набережна, б/н здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – території скла-
дів другої групи, а саме: склад (літ. 1А) площею забудови 380,1 м2, склад 
(літ. 2Д) площею забудови 19,0 м2, склад (літ. 3Е) площею забудови 8,8 м2, 
будівля охорони (літ. 4Г) площею забудови 31,6 м2, туалет (літ. 5Ж) площею 
2,2 м2, навіс (літ. 6Б) площею 164,7 м2, навіс (літ. 7В) площею 164,7 м2, огоро-
жа 1, 2, 3 (№ 8) за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, смт Кізомис, 
вул. Набережна, б/н повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-
ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без 
умов: 2 124 270,16 грн (два мільйони сто двадцять чотири тисячі двісті 
сімдесят грн 16 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 212 427,02 грн (двісті дванадцять ти-
сяч чотириста двадцять сім грн 02 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 1 062 135,08 грн (один мільйон шістдесят дві 
тисячі сто тридцять п’ять грн 08 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 106 213,51 грн (сто шість тисяч двісті 
тринадцять грн 51 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 1 062 135,08 грн (один мільйон шістдесят дві тисячі сто 
тридцять п’ять грн 08 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 106 213,51 грн (сто шість тисяч двісті 
тринадцять грн 51 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чоти-
ри грн 60 коп.).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 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, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України 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 Регіонального відділення Фонду державного 
майна України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Се-
вастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.
gov.ua; контактна особа Херсонської філії державного підприємства «Адмі-
ністрація морських портів України», яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Токіой Олег Ілліч, тел.: (050) 494-12-04.

4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-

рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2

в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 

п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-

тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 
08.04.2020 № 169 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії для продажу об’єкта малої приватизації державної власності – 
«Територія складів другої групи, а саме: склад (літ. 1А) площею забудови 
380,1 м2, склад (літ. 2Д ) площею забудови 19,0 м2, склад (літ. 3Е) площею 
забудови 8,8 м2, будівля охорони (літ. 4Г) площею забудови 31,6 м2, туа-
лет (літ. 5Ж) площею 2,2 м2, навіс (літ. 6Б) площею 164,7 м2, навіс (літ. 7В) 
площею 164,7 м2, огорожа 1, 2, 3 (№ 8).

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000050-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 28 календарних днів від дати аукціону (опублі-
кування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні без умов: 21 242,70 грн (двадцять одна ти-
сяча двісті сорок дві грн 70 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 10 621,35 грн 
(десять тисяч шістсот двадцять одна тисяча грн 35 коп.).

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 10 621,35 грн (десять тисяч шістсот двадцять 
одна тисяча грн 35 коп.).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Додаток 3 
до наказу Фонду 

від 28.12.2019 № 1574 
(у редакції наказу Фонду від 13.04.2020 № 648)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки 
літ. В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло 
до статутного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 
10557», код за ЄДРПОУ 05460953

Він ницька обл., Туль-
чинський р-н, м. Туль-
чин, вул. Леонтовича 
Миколи, 61

ПрАТ «Тульчинське 
АТП 10557», код за 
ЄДРПОУ 05460953

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лазні літ. «А» загальною площею 
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 
00414247

Він ницька обл., 
Могилів-Подільський 
р-н, с. Козлів, 
вул. Перемоги, 37

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля будинку побуту літ. «А» загальною 
площею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла 
до статутного капіталу КСП «Пляхівське», код 
за ЄДРПОУ 00448195

Він ницька обл., 
Козятинський р-н, 
с. Пляхова, вул. По-
дільська, 7а

СТОВ «Пляхівське», код 
за ЄДРПОУ 00448195

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу КСП 
«Поділля», код за ЄДРПОУ 00448150

Він ницька обл., Гай-
синський р-н, с. Буб-
нівка, вул. Першо-
травнева, 82А

ФГ «Людмила-Вінко», 
код за ЄДРПОУ 
35711815

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не 
увійшов до статутного капіталу КСП «Поді-
лля», код за ЄДРПОУ 00448150

Він ницька обл., Гай-
синський р-н, с. Буб-
нівка, вул. Першо-
травнева, 84А

ФГ «Людмила-Вінко», 
код за ЄДРПОУ 
35711815

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибу-
дова літ А2 загальною площею 135,9 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Барський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 
00371914

Він ницька обл., 
м. Бар, вул. Героїв 
Чорнобиля, 10 

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Вищеольчедаївський цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 00371593

Він ницька обл., 
Муровано-
куриловецький р-н, 
с. Вищеольчедаїв, 
вул. Урожайна, 3

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього клубу з антресоллю, 
підвалом п/А загальною площею 410,9 кв. м, 
ганком, прибудовами а, а1, яка не увійшла 
до статутного капіталу СВАТ «Обрій», код за 
ЄДРПОУ 03058840

Він ницька обл., Козя-
тинський р-н, с. Іван-
ківці, вул. Шевченка 
Т., 29

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Ситковецький цукровий завод», код за ЄД-
РПОУ 00371765

Він ницька обл., Не-
мирівський р-н, смт. 
Ситківці, вул. Ман-
дролька, 27

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, 
що не увійшло до статутного капіталу ВАТ 
«Ямпільський консервний завод», код за ЄД-
РПОУ 00374025

Він ницька обл., 
м. Ямпіль, вул. Со-
нячна, 6

ПрАТ «Агроперероб-
ник», код за ЄДРПОУ 
00374025

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Виробнича будівля складу № 1 літ.А загаль-
ною площею 94,0 кв. м

Він ницька обл., 
Шаргородський 
р-н, с. Рахни Лісові, 
вул. Макаренка, 32-А

Він ницька філія ПАТ 
«Укртелеком», код за 
ЄДРПОУ 01182204

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Мережа господарсько-побутової каналізації 
виробничого майданчика, інв. № 3262, 
1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в. Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Колектор вузла очисних споруд господарчої 
та побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід незабруднених вироб-
ничих стічних вод з ставків-накопичувачів на 
ставки біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід 1407 виробничих 
стічних вод на ставки- накопичувачі, інв. 
№ 3184, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення онду по 
Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід питної води на вузол 
біохімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід скиду очисних вод в 
акумулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 
1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 кв. м з 
оглядовими ямами літ. «б», «б1»

Він ницька обл, Бар-
ський р-н, м. Бар, 
вул. Кривоноса 66-А, 
гараж 2, 3

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 20,2 кв. м Він ницька обл., 
м. Він ниця, вул. Чехо-
ва, 1а, ТВГ «Авіатор», 
гараж 280 (303)

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлові приміщення на 3 поверсі в будівлі 
літ. А загальною площею 204,28 кв. м, у т.ч.: 
приміщення № 3-№ 12, 34 % коридору «ІІІ», 
34 % коридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 % 
умивальника «VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3 
сходової клітини «І», 1/3 сходової клітини «ІІ»

Він ницька обл., Бар-
ський р-н, м. Бар, 
майдан Святого Ми-
колая, 20

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею 
746,2 кв. м з ганком

Він ницька обл., 
м. Він ниця, вул. Про-
мислова, 7а

ПАТ «Південьзахід-
шляхбуд», код за ЄД-
РПОУ 03449841

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лікувально-профілактичного пункту 
літ. «№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з 
прибудовою та ганком

Він ницька обл., 
м. Він ниця, вул. Про-
мислова, 7а

ПАТ «Південьзахід-
шляхбуд», код за ЄД-
РПОУ 03449841

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля їдальні літ. «А», загальною площею 
205,3 кв. м

Вінницька обл., 
Оратівський р-н, с. 
Угарове, вул. Моло-
діжна, 46а

Оратівська селищна 
рада Оратівського 
району Вінницької об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
04327985

Регіональне від-
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення - приміщення пункту 
сигналізаційних прогнозів загальною площею 
86,9 кв. м

Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, с. 
Кременчуки, вул. Цен-
тральна, 46 «б»

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення – бокс-гараж загаль-
ною площею 33,5 кв. м

Хмельницька обл., 
Летичівський р-н, 
смт. Летичів, вул. Ю.
Савіцького, 16/4

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

фонд державного майна України повідомляє

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду  
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 закону україни «про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 13.04.2020 № 648.

Продовження додатка 3

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Гараж загальною площею 20,3 кв. м Хмельницька обл., 
Теофіпольський 
р-н, смт. Теофіполь, 
вул. Небесної Со-
тні, 27

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 19,0 кв. м Хмельницька обл., 
Ярмолинецький р-н, 
смт. Ярмолинці, 
вул. Шевченка, 2, 
гараж 2

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гаражі загальною площею 87,3 кв. м Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, 
вул. Я.Мудрого, 11

Регіо наль ний офіс вод-
них ресурсів у Хмель-
ницькій області, код за 
ЄДРПОУ 05446893 

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
687,4 кв. м

Хмельницька обл., 
Деражнянський р-н, 
м. Деражня, вул. 
Миру, 89

Головне територіаль-
не управління юстиції 
у Хмельницькій об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
34838822

Міністерство юс-
тиції України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з при-
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею 
115,9 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Дніпровський 
р-н, с. Степове, 
вул. Весняна, 4а

ВАТ «Баглійське», код 
за ЄДРПОУ 00488763

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправ-
ного пункту) площею 13,0 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85Д

ПрАТ «Північний 
ГЗК», код за ЄДРПОУ 
00191023

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, 
вул. Заводська, 2

АТ «Дніпровська тепло-
електроцентраль», код 
за ЄДРПОУ 00130820

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: при-
будови літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал 
літ. а1-1, ганок літ. а) загальною площею 
388,0 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, 
вул. Соборна, 16а

ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбі-
нат», код за ЄДРПОУ 
05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. 
під А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. 
а, а1, загальною площею 189,6 кв. м, на-
віс літ. Б

Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, 
вул. Коваленка, 4

ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбі-
нат», код за ЄДРПОУ 
05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною пло-
щею 423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, 
ганком № 2, тротуаром І

Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, 
вул. Соборна, 5

ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбі-
нат», код за ЄДРПОУ 
05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 площею 
178,5 кв. м, у складі: прибудова літ. а-1, га-
нок літ. а, склад літ. Б 

Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, 
Прохідний тупик, 6

ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбі-
нат», код за ЄДРПОУ 
05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею 
98,2 кв.м

Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, 
просп. Калнишевсько-
го Петра, 27к

ПАТ «Інтерпайп 
Нижньодніпровський 
трубопрокатний за-
вод», код за ЄДРПОУ 
05393116

Регіональне від-
ділення по Дні-
пропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році»

Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею 
48,3 кв. м

Дніпропетровська 
обл., смт. Царичанка, 
вул. 14-ї Гвардійської 
Дивізії, 8

Головне управління 
статистики у Дніпропе-
тровській обл., код за 
ЄДРПОУ 02359946

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж на дві машини загальною площею 
51,03 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Томаківський 
р-н, смт. Томаківка, 
вул. Незалежна, 1

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Томаківському 
районі Дніпропетров-
ської області, код за 
ЄДРПОУ 36729802

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 33,7 кв. м Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Свято-
Миколаївська, 43, 
гараж 2, 50000

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Криворізь-
кому районі Дніпропе-
тровської області, код 
за ЄДРПОУ 38032070

 Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році»

Будівля лікарні літ. А-1 загальною площею 
87,4 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Полєнова, 54

Криворізька міжрайон-
на державна лаборато-
рія Державної служби 
України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів, код за ЄД-
РПОУ 25001041

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Частина нежитлової будівлі літ. А площею 
138,4 кв. м, ганок з навісом літ. а, замо-
щення I

Дніпропетровська 
обл., м. Першотра-
венськ, вул. Ювілей-
на, 27

ПрАТ «ДТЕК Павло-
градвугілля», код ЄД-
РПОУ 00178353

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною пло-
щею 120,2 кв. м

Запорізька обл., За-
порізький р-н, смт. 
Кушугум, вул. Історич-
на (вул. Комсомоль-
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», 
код за ЄДРПОУ 
21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною пло-
щею 41,9 кв. м

Запорізька обл., За-
порізький р-н, смт. 
Кушугум, вул. Історич-
на (вул. Комсомоль-
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», 
код за ЄДРПОУ 
21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Склад ПММ, літ. М, загальною площею 
19,7 кв. м

Запорізька обл., За-
порізький р-н, смт. 
Кушугум, вул. Історич-
на (вул. Комсомоль-
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», 
код за ЄДРПОУ 
21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною 
площею 612,2 кв. м; відстійники первин-
ні: № 2 площею 22,9 кв. м; № 3 площею 
22,9 кв. м; жолоб № 5 площею 93,2 м. п.; 
паркан № 4 площею 76,8 кв. м; станція на-
сосної артсвердловини площею 22,4 кв. м; 
дробарка «Волгарь», інв. № 457012; дробар-
ка «Волгарь», інв. № 457014; шафа платтєва 
з антресоллю, нв. № 700390; шафа платтєва 
з антресоллю, інв. № 700391; пересувна під-
станція ПКТП, інв. № 400632; трактор МТЗ-
572, інв. № 400672; трансформатор МТЗ-80, 
інв. № 400698

Запорізька обл., По-
логівський р-н, м. По-
логи, вул. Кар’єрна, 
28

ТОВ «Гірничодобувна 
компанія «МІНЕ-
РАЛ», код за ЄДРПОУ 
00191253

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, 
К11, К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна 
майстерня, літ К6, площею 74,5 кв. м; зва-
рювальний цех, літ. К7, площею 36,9 кв. м; 
склад, літ. К8, площею 20,0 кв. м; гараж літ. 
К9, площею 55,3 кв. м; димова труба, літ. 
К15; майданчик котельної І

Запорізька обл., По-
логівський р-н, м. По-
логи, вул. Кар’єрна, 
28

ТОВ «Гірничодобувна 
компанія «МІНЕ-
РАЛ», код за ЄДРПОУ 
00191253

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення № 7 основної 
частини літ. А IV НЖ загальною площею 
1 712,3 кв. м

Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Ту-
ристична (вул. Єго-
рова), 2а

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИ-
ЛИВ», код за ЄДРПОУ 
14311459

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»



21відомості
приватизації

№ 18 (1298) 22 квітня 2020 року


Продовження додатка 3 Продовження додатка 3

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Підвал (склад) літ. В, загальною площею 
82,0 кв. м

Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, пр. 
Соборний (пр. Лені-
на), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД», код за ЄДРПОУ 
00191247

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Підвал (гараж) літ. Д, загальною площею 
42,0 кв. м

Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, пр. 
Соборний (пр. Лені-
на), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД», код за ЄДРПОУ 
00191247

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля, літ. А загальною площею 
318,9 кв. м

Запорізька обл., 
Кам’янсько-
Дніпровський р-н, м. 
Кам’янка-Дніпровська, 
вул. Набережна, 68

Головне управління 
статистики у Запо-
різькій області, код за 
ЄДРПОУ 02360576

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею 
221,4 кв. м

Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
район, смт. Смоліне, 
вул. Транспортна, 4

ДП «Східний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 14309787

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення (підвальне) загаль-
ною площею 34,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Олександрійський 
р-н, смт. Приютівка, 
вул. Залізнична, 5

ТОВ «Користівське 
хлібоприймальне під-
приємство», код за 
ЄДРПОУ 00951853

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля підвалу загальною площею 
209,7 кв. м

Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
р-н, м. Мала Виска, 
вул. Центральна (вул. 
Жовтнева), 132/1

ТДВ «Маловисківське 
хлібоприймальне під-
приємство», код за 
ЄДРПОУ 00954774

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове підвальне приміщення загальною 
площею 38,4 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
р-н, м. Новомирго-
род, вул. Садова, 
14/19

ТОВ «Вентура», код за 
ЄДРПОУ 32155508

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове підвальне приміщення загальною 
площею 25,5 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
р-н, м. Новомирго-
род, вул. Шевчен-
ка, 2/3

ПрАТ «Новомиргород-
ське автотранспортне 
підприємство 13545», 
код за ЄДРПОУ 
03117398

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Підвальне приміщення загальною площею 
164,2 кв. м

Кіровоградська обл., 
Добровеличківський 
р-н, м. Помічна, 
вул. Гагаріна, 54

ПАТ «Помічнянський 
елеватор», код за ЄД-
РПОУ 00951899

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Підвальне приміщення прийомо – здаточно-
го корпусу загальною площею 187,7 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський 
р-н, м. Новоукраїнка, 
вул. Курчатова, 42-а

СТОВ «Степ-Агро», код 
за ЄДРПОУ 31411114

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення загальною площею 
260,8 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, 
вул. Бульварна (вул. 
Свердлова), 43

ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКС-
ПРЕСС», код за ЄД-
РПОУ 37583626

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Виробничий будинок (забійний цех) загаль-
ною площею 93,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Голованівський р-н, 
смт. Голованівськ, 
вул. Щаслива (вул. 
Крупської), 10

ЗАТ «Голованівський 
хліб», код за ЄДРПОУ 
00378750

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення загальною площею 
192,9 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький 
(м. Кіровоград), 
вул. Лавандова (вул. 
Тореза), 27-а

ТДВ «Кіровоградське 
автотранспортне під-
приємство 13554», код 
за ЄДРПОУ 05465761

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
227,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
Олександрівський р-н, 
с. Бовтишка, вул. Со-
снова (вул. Радгосп-
на), 18

ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО ІМ. 
РАЄВСЬКОГО, код за 
ЄДРПОУ 23100218

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
104,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Ге-
роїв Крут (вул. Луна-
чарського), 6

Головне управління 
статистики у Кірово-
градській обл., код за 
ЄДРПОУ 02360926

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» 
загальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3 
бокси літ. «Б»

Кіровоградська обл., 
Онуфріївський р-н, 
смт. Онуфріївка, вул. 
Михайла Скляра, 10

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Кіровоградській 
області, код за ЄД-
РПОУ 40342220

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
104,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Ге-
роїв Крут (Луначар-
ського), 6

Головне Управління 
статистики у Кірово-
градській області, код 
за ЄДРПОУ 02360926

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році»

Комплекс м. Кропивницький, 
проїзд Аджамський, 3

Регіональний офіс вод-
них ресурсів у Кірово-
градській області, код 
за ЄДРПОУ 01038861

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
201,5 кв. м

Кіровоградська обл., 
Добровеличівський 
р-н, смт. Добровелич-
ківка, вул. Шевчен-
ка, 124

Головне управління 
статистики у Кірово-
градській області, код 
за ЄДРПОУ 02360926

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель загальною площею 82,6 
кв. м у складі: ветлікарня, А; прибудова, 
а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замо-
щення, 1

Кіровоградська обл., 
Долинський р-н, с. 
Гурівка, вул. Цен-
тральна, 7

Долинська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель загальною площею 198,9 
кв. м у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, 
Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; коло-
дязь, К; огорожа, № 1; ворота, № 2 

Кіровоградська обл., 
Долинський р-н, м. 
Долинська, вул. 8 бе-
резня, 131

Долинська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель загальною площею 158,8 
кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, 
а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л

Кіровоградська обл., 
Долинський р-н, с. 
Олександрівка, вул. 
Добрянська, 2а

Долинська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель загальною площею 129,2 
кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, 
а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; 
вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1

Кіровоградська обл., 
Долинський р-н, с. 
Варварівка, вул. Са-
дова, 7

Долинська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Нежитлові будівлі у складі: адміністративний 
будинок, А загальною площею 557 кв. м, 
гаражі, Б загальною площею 362,6 кв. м, 
насосна, В загальною площею 4,5 кв. м, від-
стійник, Г загальною площею 5,5 кв. м

Івано-Франківська 
обл., Калуський р-н, 
с. Новиця, вул. Шев-
ченка, 1б

Галицьке міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01037577

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) 
загальною площею 229,6 кв. м; крематорій 
(Б) загальною площею 35 кв. м; гараж (В) 
загальною площею 53,1 кв. м

Івано-Франківська 
обл., Косівський ра-
йон, с. Кути, вул. Сня-
тинська, 117

Косівська районна дер-
жавна лікарня ветери-
нарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00699632

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Районна державна лікарня ветеринарної 
медицини у складі: основна будівля (А) 
загальною площею 553,2 кв. м; гаражі (Б) за-
гальною площею 141 кв. м; ворота, огорожа 
№ 1, криниця № 2

Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, 
вул. І. Франка, 21

Головне управління 
Держпродспожив-
служби в Івано-
Франківській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309088

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля магазину загальною пло-
щею 198,0 кв. м

Івано-Франківська 
обл., Коломийський 
р-н, смт. Гвіздець, 
вул. І. Франка, 67

Державне підприєм-
ство спиртової та го-
рілчаної промисловості 
«Укрспирт», код за 
ЄДРПОУ 37199618

Міністерство роз-
витку економіки, 
торгівлі та сіль-
ського господар-
ства України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Окреме майно у складі: лабораторний корпус 
літ. А, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, 
площею 351,20 кв. м, гараж літ В, площею 
209,20 кв. м, огорожа № 1

м. Чернівці, вул. Кри-
жанівського Б., 23-А

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Чернівецькій об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Окреме майно у складі: Путильська район-
на лабораторія літ А загальною площею 
133,50 кв. м, віварій літ. Б загальною пло-
щею 53,40 кв. м, сарай літ. В загальною пло-
щею 75,50 кв. м, убиральня літ. Г загальною 
площею 2,24 кв. м

Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. 
Путила, вул. Кобилян-
ської О., 18

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Чернівецькій об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Окреме майно у складі: будівля ветлабора-
торії літ. А загальною площею 338,30 кв. м, 
сарай-склад літ. Б, насосна літ. В, сарай 
літ. Г, Д, Е, убиральня літ. Є, вимощення І, 
огорожа № 1, 2

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, смт. 
Глибока, вул. Героїв 
Небесної сотні, 1б

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Чернівецькій об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля -адміністративний буди-
нок загальною площею 378,2 кв. м

Тернопільська обл., 
м. Бережани, вул. 
Руська, 2

Головне управління 
статистики у Терно-
пільській області, код 
за ЄДРПОУ 02362374

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення, адміністративний 
будинок загальною площею 136,5 кв. м

Тернопільська об-
ласть, Лановецький 
район, м. Ланівці, вул. 
Українська, 50

Державна установа 
«Тернопільська об-
ласна фітосанітарна 
лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38480210

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів та 
захисту спожива-
чів (код ЄДРПОУ 
39924774)

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля, будівля гаража загаль-
ною площею 47,2 кв. м

Тернопільська об-
ласть, Лановецький 
район, м. Ланівці, вул. 
Українська, 50

Державна установа 
«Тернопільська облас-
на фітосанітарна лабо-
раторія», код ЄДРПОУ 
38480210

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів та 
захисту спожива-
чів (код ЄДРПОУ 
39924774)

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загаль-
ною площею 474,30 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 
«Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404

Київська область, Ва-
сильківський район, 
с. Плесецьке, вул. Ва-
ровицька, 20-а

ПАТ «Дзвінкове», код 
за ЄДРПОУ 00857404

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») 
загальною площею 430,1 кв. м, що не уві-
йшло до статутного капіталу ВАТ «Лучанський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00372486 
(припинено)

Київська область, 
Таращанський район, 
с. Лука, вул. Завод-
ська, 6

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 275,8 
кв. м.

Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Ярослава 
Мудрого, 32

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄД-
РПОУ 02360731

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмін-
будинок під літерою «А» загальною площею 
92,1 кв. м; сарай під літерою «Б» загальною 
площею 61,7 кв. м; вбиральня загальною 
площею 5,0 кв. м

Київська обл., Іванків-
ський р-н, смт. Іван-
ків, вул. Поліська, 20

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄД-
РПОУ 02360731

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
297,9 кв. м

Київська обл., Воло-
дарський р-н, смт. 
Володарка, вул. 
Миру, 7

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄД-
РПОУ 02360731

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля загальною площею 
262,3 кв. м

Київська обл., м. Ва-
сильків, вул. Грушев-
ського, 1

Головне управління 
статистики у Київській 
області , код за ЄД-

РПОУ 02360731

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Гараж загальною площею 20 кв. м Київська обл., м. 
Ваcильків, вул. Гру-
шевського, 1

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄД-
РПОУ 02360731

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Приміщення магазину (літ. А-1) загальною 
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статут-
ного капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», 
код за ЄДРПОУ 01375038

Черкаська обл., 
м. Тальне, 
вул. Кар’єрна, 16

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«Тальнівський щебза-
вод», код за ЄДРПОУ 
01375038

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною 
площею 732,9 кв. м

Черкаська обл., 
м. Шпола, вул. Лозу-
ватська, 53

Головне управління 
статистики у 
Черкаській області, код 
за ЄДРПОУ 02357999

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; 
ганок 1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, за-
гальною площею 502,3 кв. м

Черкаська обл, 
м. Кам’янка, пров. 
Галі Кудрі, 4

Головне управління 
статистики у 
Черкаській області, код 
за ЄДРПОУ 02357999

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лабораторії загальною площею 
79,4 кв. м

Черкаська обл., Ли-
сянський р-н, смт. 
Лисянка, вул. Михай-
ла Грушевського, 36 

Лисянська районна 
державна лікарня 
ветеринарної 
медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709342

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель та споруд, у складі: ад-
міністративна будівля з прибудовами, А, а, 
І, загальною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, 
загальною площею 9,2 кв. м.; гараж, В, за-
гальною площею 98,0 кв. м.; будівля (віварій 
з прибудовою) Г,г, загальною площею 62,9 
кв. м.; вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; 
ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ

Черкаська обл., смт 
Маньківка, вул. Со-
борна, 140

Маньківська районна 
державна лікарня 
ветеринарної 
медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709359

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Перехідна галерея, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Прилуцький 
м’ясокомбінат», код за ЄДРПОУ 04371845

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 
вул. Дружби Наро-
дів, 34

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Прохідна, що не увійшла до статутного ка-
піталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за 
ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, 
м. Остер, вул. Зайце-
ва, 127

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Будівля машинного відділення (разом зі скла-
довою частиною об’єкта нерухомого майна – 
технологічною каналізацією), що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафто-
продукт», код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., 
смт. Талалаївка, 
вул. Комунальна (вул. 
Ватутіна), 2

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля операторної з приналежним майном, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710

Чернігівська обл., Іч-
нянський р-н, с. Трос-
тянець, вул. Миру, 14

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля, що не увійшла до статут-
ного капіталу КСП «Переволочанське», код за 
ЄДРПОУ 30005432

Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, 
с. Переволочна, 
вул. Шкільна, 20

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статут-
ного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», 
код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., 
смт. Ріпки, вул. Гага-
ріна, 56-А

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля операторної з площадкою асфаль-
тобетонною, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за 
ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, 
с. Яблунівка, 
вул. Яблунева, 40-Б

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 50,5 кв. м Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. По-
кровська, 14е

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 28,4 кв. м Чернігівська обл., 
м. Бобровиця, 
вул. Незалежності, 
29а/1

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Група нежитлових будівель у складі: – не-
житлова будівля (А-1) загальною площею 
282,3 кв. м; – гараж (Г) загальною площею 
35,9 кв. м; – вбиральня (Т) загальною пло-
щею 3 кв. м

Чернігівська обл., 
м. Новгород-
Сіверський, вул. По-
штова, 13

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля з господарськими бу-
дівлями та спорудами у складі: будинок А 
загальною площею 257,2 кв. м; прибудова 
а загальною площею 6,4 кв. м; прибудова 
а1 загальною площею 27,0 кв. м; ганок а2; 
колодязь К

Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, 
с. Кобижча, вул. Ка-
шталянівка, 1

Бобровицька районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00721219

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Комплекс нежитлових будівель у складі: бу-
динок А загальною площею 43,6 кв. м; при-
будова а загальною площею 21,2 кв. м; ганок 
а1; сарай Б загальною площею 26,3 кв. м; 
прибудова б загальною площею 4,6 кв. м; 
прибудова б1 загальною площею 5,5 кв. м; 
вбиральня У; колодязь К

Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, 
с. Осовець, вул. 9-го 
Травня, 2а

Бобровицька районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00721219

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля під літ. Б-1 – сарай загальною пло-
щею 73,8 кв. м, що становить 19/100 частки 
від нежитлових будівель об’єкта

Чернігівська обл., 
Коропський р-н, с. 
Покошичі, вул. Мос-
ковська, 7

Коропська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00721171

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіос-
танція (2 од.), столи (5 од.)

Львівська обл., м. Жи-
дачів, вул. Фабрич-
на, 4

ПАТ «Жидачівський 
целюлозно-паперовий 
комбінат», код за ЄД-
РПОУ 0278801

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Група інвентрних об’єктів у складі: авто-
навантажувач, автокран МКГ-16 гусеничний 
самохідний, автомашина УАЗ-469Б

м. Львів. вул. Братів 
Міхновських, 32а

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«Рем-Трест», код за 
ЄДРПОУ 38425631 
(зберігач)

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля дренажного складу з відділен-
ням дроблення (А-1) загальною площею 
3837,2 кв. м

Львівська обл., 
м. Стебник, вул. Дро-
гобицька, 127

ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», 
код за ЄДРПОУ 
36518912 (зберігач) 

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: при-
міщення колишнього медпункту площею 
131,3 кв. м, санпропускник до їдальні загаль-
ною площею 31,2 кв. м, теплиця загальною 
площею 93,5 кв. м, овочесховище

Львівська обл., м. Бо-
рислав, вул. Дрого-
бицька, 721

ВАТ «Галлак», код за 
ЄДРПОУ 05796446

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлові підвальні приміщення площею 
25,5 кв. м

м. Львів, вул. Генера-
ла Чупринки, 55а

ПрАТ «Львівський 
міський молочний за-
вод», код за ЄДРПОУ 
00446368

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Побутові приміщення площею 105,9 кв. м 
(буд. літ. «А-2»)

м. Львів, вул. Лемків-
ська, 9

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Приміщення контори площею 180,3 кв. м 
(будівля літ. «Б-1»)

м. Львів, вул. Лемків-
ська, 9

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Нове 
Село, вул. Дрогобиць-
ка, 92

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля водогрязелікування пло-
щею 1124,8 кв. м;
нежитлова будівля пансіонату площею 
3414,6 кв. м;
нежитлова будівля клубу-їдальні площею 
1607,0 кв. м;
будівля спального корпусу площею 3073 
кв. м 

Львівська обл., Дро-
гобицький р-н, с. Мо-
дричі, вул. Курортна, 
1/4; Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, 
с. Модричі, вул. Ку-
рортна, 1/5; Львівська 
обл., Дрогобиць-
кий р-н, с. Модри-
чі, вул. Курортна, 
1/6; Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, 
с. Модричі, вул. Ку-
рортна, 1/3

Санаторій «Нафтуся 
Прикарпаття», код за 
ЄДРПОУ 20795071 
(орендар)

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році»

Нежитлова будівля, літ. А-3, загальною пло-
щею 1080,4 кв. м

Львівська обл., м. 
Червоноград, пр. 
Шевченка, 3Б 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 39769942

Державна служба 
з питань геодезії, 
картографії та 
кадастру 

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбу-
динок, Б, площею 641,5 кв. м; хата-читальня, 
В, площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею 
8,0 кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею 
227,0 кв. м; центральний склад, Е, площею 
247,0 кв. м; перфораційна лабораторія, сто-
лярний цех, Ж, площею 336,6 кв. м; склад 
радіоактивних джерел, Л, площею 21,9 кв. 
м; склад радіоактивних джерел, Н, площею 
12,1 кв. м; приміщення намагнічення кабе-
лів, П, площею 41,1 кв. м; ремонтні цехи, С, 
площею 740,9 кв. м; лабораторія, Т, площею 
118,3 кв. м; камера високого тиску, Ф, пло-
щею 62,4 кв. м; цех для випробування плас-
тів на трубах, Є, площею 93,0 кв. м; котель-
ня, Х, площею 70,4 кв. м; кладови-склади, У, 
площею 108,3 кв. м; контрольно-технічний 
пункт, Щ, площею 4,9 кв. м; вбиральня, Ш; 
автозаправка, Ю, площею 3,8 кв. м; склад 
масел, Я, площею 39,0 кв. м

Львівська обл., м. 
Стрий, вул. Лесі-
ва Я., 10

Івано-Франківська екс-
педиція з геофізичних 
досліджень в сверд-
ловинах державного 
геофізичного підпри-
ємства «Укргеофізи-
ка», код за ЄДРПОУ 
01432776 

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Група інвентарних об’єктів у складі: одно-
поверховий будинок з підвалом літ.А; склад-
диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; 
господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня 
літ. Ж; господарська будівля (гараж) літ. Е; 
дворова вбиральня літ. Д

Закарпатська обл., 
м. Чоп, вул. Теме-
то, 13

Ужгородське міжрайон-
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 22112708 

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля контори Закарпатська обл., 
м. Берегово, про-
спект Геологів, 31б

Державне підприєм-
ство «Українська геоло-
гічна компанія», код за 
ЄДРПОУ 38078094

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Вбудовані приміщення літ. А загальною пло-
щею 212,6 кв. м

Закарпатська обл., 
Іршавський р-н, м. 
Іршава, вул. Білець-
ка, 4/2

Головне управління 
статистики у Закарпат-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02360464

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м. Волинська обл., 
Старовижівський р-н, 
смт. Стара Вижівка, 
вул. Привокзальна, 2

Головне управління 
статистики у 
Волинській області, 
код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 
33 кв. м

Волинська обл., 
м. Нововолинськ, 
вул. Шептицького 
Митрополита (вул. 
Піонерська), 18

Західний офіс Держа-
удитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж /Літер П-1/ загальною площею 
132,2 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Підга-
єцька, 13

Західний офіс Держа-
удитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж, літер /А-1/ загальною площею 
39,8 кв. м

Волинська обл., смт. 
Іваничі, вул. Грушев-
ського (вул. Радян-
ська), 1

Західний офіс Держа-
удитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» 
загальною площею 141,8 кв. м

Волинська обл., Лю-
бешівський р-н, смт 
Любешів, вул. Бонда-
ренка, 71А

Західний офіс Дер-
жавної аудиторської 
служби України, код за 
ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля /А-1/ загальною пло-
щею 203,9 кв. м

Волинська обл., Ро-
жищенський р-н, м. 
Рожище, вул. Неза-
лежності, 40

Головне управління 
статистики у Волин-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02359662

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Магазин № 2 Одеська обл., м. Із-
маїл, Болградське 
шосе, 12

ТОВ «Мрія», код за 
ЄДРПОУ 1037956

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Пасажирський павільйон в Лузанівці м. Одеса, пляж Луза-
нівка, 21/1

ДП «Одеський мор-
ський торговельний 
порт», код за ЄДРПОУ 
01125666

Міністерство 
інфраструктури 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
смт. Баштанка, 
вул. Баштанської Рес-
публіки, 38

Південний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж Миколаївська обл., 
Веселинівський р-н, 
смт. Веселинове, 
вул. Мозолевського 
(Леніна), 14-а

Південний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж Миколаївська обл., 
Врадіївський р-н, смт. 
Врадіївка, вул. Героїв 
Врадіївщини (Леніна), 
137-а

Південний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2 Миколаївська обл., 
Казанківський р-н, 
с. Новоданилівка, 
вул. Індустріальна, 2

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Майданчик для накопичення та тимчасового 
зберігання вантажів

Миколаївська обл., 
Очаківський р-н, 
с. Куцуруб, вул. Оль-
війська, 1/15

ПрАТ «Очаківське 
ХПП», код за ЄДРПОУ 
04270593

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля санпропускника Миколаївська обл., 
Снігурівський р-н, 
м. Снігурівка, вул. По-
заміська, 7/1

ВАТ «Снігурівське», код 
за ЄДРПОУ 853046

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитлова будівля загальною площею 
214,7 кв. м

Полтавська область, 
Карлівський р-н, 
с. Солона Балка, 
вул. Басарабової, 6

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля приїжджої загальною площею 
37,7 кв. м

Полтавська об-
ласть, Глобинський 
р-н, с. Шушвалівка, 
вул. Паркова, 2а

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля (продуктовий склад) за-
гальною площею 131,4 кв. м.

Полтавська область, 
Диканський р-н, с. Ді-
брова, вул. Чапаєв-
ська, 1б

ТОВ «ім. Чапаєва», код 
за ЄДРПОУ 00845878

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Склад Полтавська область, 
Диканський р-н, 
с. Дячкове, пров. Цен-
тральний, 5

ТОВ «ім. Чапаєва», код 
за ЄДРПОУ 00845878

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Заглиблений склад Полтавська область, 
м. Лубни, проспект 
Володимирський, 94

ЗАТ «Лубнимеблі», код 
за ЄДРПОУ 00275042

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Погріб, літ. Ч-1 Полтавська область, 
м. Полтава, вул. Пар-
тизанська, 8/20

ТОВ «Полтавариб-
пром», код за ЄДРПОУ 
25170795

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
185 кв. м

Полтавська область, 
Чутівський р-н, с. Ло-
зуватка, вул. Са-
дова, 2

ПСП «Лозоватка», код 
за ЄДРПОУ 30748840

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Газобалонний склад Полтавська область, 
Хорольський р-н, с. 
Клепачі,  вул. Фрук-
това, 2є

СВК «Перемога», код 
за ЄДРПОУ 05423113

Регіональне від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля Полтавська обл., Ко-
беляцький р-н, с. Лі-
вобережна Сокілка, 
вул. Степова, 26

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля колишньої лазні Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, 
с. Пришиб, вул. Гага-
ріна, 23а

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Продовження додатка 3 Продовження додатка 3
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Підвальне приміщення під будівлею контори Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, 
с. Вікторія, вул. Київ-
ська, 4-А

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у 
складі: нежитлова будівля А1, площею 318,5 
кв. м. та вбиральня Б1, площею 3,4 кв. м.

Полтавська обл., м. 
Гадяч, вул. Лохвиць-
ка, 6

Головне управління 
Пенсійного фонду 

України в Полтавській 
області, код за ЄД-

РПОУ 13967927

Пенсійний фонд 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
колишнього будинку ветеранів, Літ.”А-
1,а,а1”, загальною площею 192,5 кв. м; 
кухня, Літ.”Б-1”, загальною площею 37,8 кв. 
м; сарай, Літ.”В-1”, загальною площею 8,6 
кв. м; погріб, Літ.”Г”, загальною площею 8,5 
кв. м; колодязь № 1

 Полтавська область, 
Хорольський р-н, с. 
Вергуни, вул. Рибаль-
ська, 29а

 СВК «Перемога», код 
за ЄДРПОУ 05423113

 Регіональне від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (гараж), загальною пло-
щею 32,3 кв. м. 

Полтавська обл., 
Зінківський р-н., м. 
Зіньків, вул. Першо-
травнева, 1а

Північно-Східний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Гараж, загальною площею 25,8 кв. м Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. 
Сорочинська, 119, 
гараж 2

Північно-Східний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
146,5 кв. м

Сумська обл., 
Середино-Будський 
р-н, м. Середина-
Буда, вул. Вокзаль-
на, 8

Головне управління 
статистики у Сумській 

області, код за ЄД-
РПОУ 02362227

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля гаражу (колишній склад 
МТС)

Сумська обл., м. Ром-
ни, вул. Сумська, 97 Д

ВАТ «Роменське АТП 
15948», код за ЄД-

РПОУ 03118558

Регіональне від-
ділення Фонду 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами) 

Гараж Сумська обл., Біло-
пільський район, с. 
Річки, вул. 9 Травня, 3

Білопільська районна 
державна лікарня 

ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 

00704304

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Гараж Сумська обл., Біло-
пільський район, с. 
Вири, вул. Кавказ, 30

Білопільська районна 
державна лікарня 

ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 

00704304

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А» Сумська обл., Лебе-
динський р-н, м. Ле-
бедин, вул. Ляшка, 28

Головне управління 
Державної служби 
України з питань 

геодезії, картографії 
та кадастру у Сумській 
області, код ЄДРПОУ 

39765885

Державна служба 
України з питань 
геодезії, картогра-
фії та кадастру

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Цех зварювальних робіт Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 25

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
05425046

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: Арматур-
ний цех загальною площею 2070,5 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 56 

 ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
05425046

 Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Бетонний завод загальною площею 
4014,3 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 58 

Виробничий корпус з підготовки ремонтно-
будівельних робіт загальною площею 
879,2 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 60/2 

Площадка складування конструкцій загаль-
ною площею 24,8 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 60/1 

Склад паливно-мастильних матеріалів з 
автозаправною станцією загальною площею 
157,4 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 53 

Комплекс, майновий – деревообробний цех 
загальною площею 1308 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 55 

Склад-навіс Б-1 загальною площею 
1981,5 кв. м, ЦМС генпідрядника Г-1 загаль-
ною площею 1674,1 кв. м, склад матеріалів на 
НРБ К-1, загальною площею 1633 кв. м, склад 
Л-1 загальною площею 97,6 кв. м, туалет М-1 
загальною площею 41,6 кв. м, майданчик скла-
дування матеріалів площею 870 кв. м, відкриті 
складські майданчики генпідрядника площею 
6219 кв. м, майданчик складування обладнання 
площею 3852 кв. м, рампа розвантаження ва-
гонів площею 251 кв. м

Рівненська обл. Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 50 

Група інвентарних об’єктів у складі: Мате-
ріальний склад ПТЕМ загальною площею 
888,7 кв. м, Цех передмонтажних робіт за-
гальною площею 3555,3 кв. м, Бокс стоянки 
машин АТЦ бази ПТЕМ загальною площею 
1056,3 кв. м, Газове господарство бази ПТЕМ 
загальною площею 302,2 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промисло-
вої зони, 34, корп.1, 
2, 3, 4 

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
05425046

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Загальностанційний лабораторно-побутовий 
корпус загальною площею 1493,9 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 33 

Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР 
(літер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 35

Склад каміння та щебеня загальною площею 
14,5 кв. м

Рівненська обл. Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 66

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
05425046

Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Група інвентарних об’єктів у складі: контора-
прохідна автогосподарства будбази загаль-
ною площею 435,6 кв. м, побутовий корпус 
автогаража на 450 місць автогосподарства 
будбази загальною площею 4408 кв. м, по-
жежний резервуар автогосподарства будбази 
V250 м. куб, відкрита стоянка машин авто-
господарства будбази бетонне вимощення 
S=17237 кв. м, відкритий навіс автогоспо-
дарства будбази споруда S=333,0 кв. м 

 Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 48, 47 

 ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
05425046

 Міністерство 
енергетики та 
захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Площадка укрупненої збірки та складування 
обладнання площею 966,6 кв. м, кабельне 
поле площею 3515 кв. м, площадка для збір-
ки електроосвітлювачів площею – 1217 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 41/1 

Дільниця малої механізації загальною пло-
щею 1311,8 кв. м 

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 45 

Приміщення для ремонту важких машин 
і механізмів, К – 1, загальною площею 
1289,6 кв. м, ремонтно – механічна май-
стерня, К’-1, загальною площею 290,1 кв. м, 
ремонтно-механічна майстерня з побутовими 
приміщеннями, Ж – 2, загальною площею 
473,1 кв. м, блок контори дільниці ВГМ буд-
бази, А-1, загальною площею 312,5 кв. м, 
пожежний резервуар буд.бази № 1 V=100 
м. куб., відкриті площадки стоянки машин і 
механізмів площею 4736,9 кв. м

Рівненська обл., 
Володимирецький 
район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 
та № 2 промислової 
зони, 46 

Частина будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч. 
підвал – Пд) площею 397,6 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Навіс з рампою літ. «у» площею 218 кв. м м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло-
щею 467,4 кв. м

Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
смт. Володимирець, 
вул. Соборна, 2

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Рівненській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення, гараж загальною 
площею 19,8 кв. м

Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
смт. Володимирець, 
вул. Соборна, 2

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Рівненській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля адміністративна загальною площею 
108 кв. м

Рівненська обл., 
Дубровицький р-н, 
м. Дубровиця, 
вул. Комунальна, 40

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Рівненській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло-
щею 126,4 кв. м

Рівненська обл., 
Березнівський р-н, 
м. Березне, вул. Зі-
рненська, 22а

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Рівненській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення, гараж, загальною 
площею 24,0 кв. м

Рівненська обл., 
Березнівський 
р-н, м. Березне, 
вул. Київська,10 б, 
гараж 2

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Рівненській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля лабораторії загальною площею 
599,6 кв. м

Рівненська обл., Ост-
розький р-н, м. Ост-
рог, вул. Сагайдач-
ного, 49

Острозька районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00703776

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Ветлабораторія, нежитлова будівля загаль-
ною площею 155,3 кв. м

Рівненська обл., 
Костопільський р-н м. 
Костопіль, вул. Рів-
ненська, 99

Костопільська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
26299380

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення, гараж-віварій, за-
гальною площею 96,0 кв. м

Рівненська обл., 
Костопільський р-н м. 
Костопіль, вул. Рів-
ненська, 99

Костопільська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
26299380

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля ветеринарної лабораторії загаль-
ною площею 260,9 кв. м у складі: А-1-
ветеринарна лабораторія, В-1-гараж 

Рівненська обл., 
Радивилівський 
р-н, м. Радивилів, 
вул. Тиха, 86 

Радивилівська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00703753 

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Частина будівлі ветлікарні загальною площею 
121,2 кв. м 

Рівненська обл., 
Радивилівський р-н, 
с. Козин, вул. Берес-
тецька, 68

Радивилівська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини код за ЄДРПОУ 
00703753

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Частина будівлі дільничної ветлікарні загаль-
ною площею 156,7 кв. м 

Рівненська обл., 
Радивилівський р-н, 
с. Острів, вул. Моло-
діжна, 34

Радивилівська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00703753

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Частина будівлі ветеринарної дільниці за-
гальною площею 79,0 кв. м 

Рівненська обл., 
Радивилівський р-н, 
с. Немирівка, вул. 
Лісова, 29 

Радивилівська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00703753 

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною 
площею 110,9 кв. м, у складі уборна, хлів, 
криниця бетонна

Рівненська область, 
Сарненського ра-
йон, с. Цепцевичі, 
вул. Центральна, 188

Сарненська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00703894

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення «Дільниця вете-
ринарної медицини» загальною площею 
82,4 кв. м, у складі сарай, погріб

Рівненська область, 
Млинівський район, 
с. Смордва, вул. Кі-
прачівка, 9

Млинівська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00703859

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Металеві склади: Ж-1 площею 198,3 кв. м; 
З-1 площею 227, 5 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об-
ластях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Продовження додатка 3 Продовження додатка 3





24 відомості
приватизації

№ 18 (1298)22 квітня 2020 року

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Приміщення будівлі цеху контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики загаль-
ною площею 860,2 кв. м.

Житомирська 
обл., м. Житомир, 
вул. Промислова, 
1/154

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Житомирській 
області, код ЄДРПОУ 
40346926

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Адмінприміщення загальною площею 
37,9 кв. м

Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, 
с. Хомутець, вул. Ча-
паєва, 4

Брусилівська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Пункт ветеринарної дільниці, нежитлова бу-
дівля загальною площею 62,4 кв. м

Житомирська обл., 
Коростенський р-н, 
с. Сушки, вул. Цен-
тральна, 35

Коростенська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі, а саме: лабораторний 
корпус з прибудовами загальною площею 
519,0 кв. м, віварій загальною площею 
124,1 кв. м, лабораторія загальною площею 
95,9 кв. м, гараж, котельня 363,3 кв. м

Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Л. 
Толстого, 11

Коростенська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля Народицької районної 
державної лікарні ветеринарної медици-
ни, а саме: пункт ветеринарної медицини з 
прибудовою загальною площею 68,2 кв. м, 
господарська будівля загальною площею 
48,2 кв. м

Житомирська обл., 
Народицький р-н, 
с. Одруби, вул. Гре-
бля, 2а

Народицька районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00698644

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі загальною площею 
155,2 кв. м, а саме: будівлі дільничної лікарні 
та гаража

Житомирська обл., 
Новоград-Волинський 
р-н, с. Кам’янка, 
вул. Лісова, 33

Новоград-Волинська 
районна державна 
лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄД-
РПОУ 00698650

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля дільничної лікарні ве-
теринарної медицини загальною площею 
119,7 кв. м та два сараї 

Житомирська обл., 
Новоград-Волинський 
р-н, с. Таращанка, 
вул. Волі, 21

Новоград-Волинська 
районна державна 
лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄД-
РПОУ 00698650

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної 
медицини загальною площею 148,8 кв. м, 
сарай літ. «Б», конюшня літ. «В», гараж літ. 
«Г», уборна літ. «У»

Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, 
с. Чайківка, вул. За-
річка, 21

Радомишльська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної ме-
дицини загальною площею 85,1 кв. м

Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, 
с. Заньки, вул. Цві-
точна, 1

Радомишльська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної ме-
дицини загальною площею 106,8 кв. м

Житомирська обл., 
Радомишльський 
р-н, с. Забілоччя, 
вул. Центральна, 7

Радомишльська район-
на державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля Романівської районної держав-
ної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 
площею 118,2 кв. м., сарай літ.Б-1 площею 
37,0 кв. м.

Житомирська обл., 
Романівський р-н, 
с. Вільха, вул. Миро-
пільська, 8

Романівська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00698472

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення (частина будівлі) за-
гальною площею 56,8 кв. м, погріб літ. «Б-1», 
сарай літ. «Г-1» (частина будівлі сараю)

Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, 
с. Кілки, вул. Са-
дова, 6

Чуднівська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00698188

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Станція знезалізнення води з двома ар-
тсвердловинами

м. Житомир, вул. По-
кровська, 239-в

Басейнове управління 
водних ресурсів річки 
Прип’ять, код за ЄД-
РПОУ 01038766

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля котельні Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, 
смт. Ємільчине, 
вул. Незалежнос-
ті, 122В

Олевське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033852

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлові приміщення адмінбудинку Житомирська обл., 
Романівський р-н, 
смт. Романів, вул. Не-
бесної Сотні, 1

Пулинське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 05579849

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Майновий комплекс господарських споруд 
Черняхівської експлуатаційної дільниці Жито-
мирського міжрайонного управління водного 
господарства у складі: свинарник, конюшня, 
погріб, колодязь, огорожа

Житомирська обл., 
Черняхівський р-н, 
смт. Черняхів, вул. Ін-
дустріальна, 21а

Житомирське міжра-
йонне управління вод-
ного господарства, код 
за ЄДРПОУ 01033869

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля Управління статистики України за-
гальною площею 873,5 кв. м 

Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. Єв-
ропейська, 19/10

Головне управління 
статистики у Житомир-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02360412

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього дитячого садка загаль-
ною площею 172,3 кв. м

Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, 
с. Суслівка, вул. Цен-
тральна, 10

ВАТ «Суслівське», код 
за ЄДРПОУ 00845981

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього дитячого садка загаль-
ною площею 234,0 кв. м

Житомирська обл., 
Лугинський р-н, 
с. Великий Дивлин, 
вул. Центральна, 54-А

ТОВ «Дивлинське», код 
за ЄДРПОУ 5418595

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього дитячого садка загаль-
ною площею 2511,5 кв. м

Житомирська обл., 
Андрушівський р-н, с. 
Івниця, вул. Миру, 6-А

ПрАТ «Фірма «Жито-
мирінвест», код за 
ЄДРПОУ 01272640

Регіональне від-
ділення Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об-
ластях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Газові ємності (2 шт.) Житомирська обл., 
Овруцький р-н, 
с. Рудня, вул. Робіт-
нича, 10

ТДВ «Ігнатпільський 
кар’єр», код за ЄД-
РПОУ 01374547

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будинок торгового центру Житомирська обл., 
Хорошівський р-н, 
смт. Нова Борова, 
вул. Пушкіна, 153

Державне підприєм-
ство «Українська геоло-
гічна компанія», код за 
ЄДРПОУ 38078094

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях 

Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною 
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загаль-
ною площею 24,8 кв. м

Харківська область, 
м. Красноград, 
вул. Бєльовська (Ле-
ніна), 83

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною пло-
щею 227,2 кв. м

Харківська обл., За-
чепилівський р-н, 
смт. Зачепилівка, 
вул. Центральна (Ра-
дянська), 21 

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберіга-
ча, код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено 
до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Адміністративне приміщення загальною пло-
щею 32,4 кв. м

Харківська обл., 
Вовчанський р-н, 
м. Вовчанськ, вул. Га-
гаріна, 9

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж літ. «А-1» загальною площею 
59,8 кв. м

Харківська обл., 
Барвінківський 
р-н, м. Барвінкове, 
вул. Освіти (50 років 
Радянської Украї-
ни), 17

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Гараж з прибудовою А-2 загальною площею 
56,1 кв. м

Харківська обл., Змі-
ївський р-н, м. Зміїв, 
вул. Адміністратив-
на, 25

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
380 кв. м.

Харківська обл., м. 
Ізюм, вул. Старопо-
штова, 39 г

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною 
площею 440,3 кв. м

Харківська обл., м. 
Первомайськ, вул. 
Соборна, 7

Головне управління 
статистики у 
Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (колишня котельна) Луганська обл., По-
паснянський р-н, сщ. 
Лисичанський, вул. 
Молодіжна, 11

ПАТ «Лисичанська 
птахофабрика», код за 
ЄДРПОУ 00851459

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, До-
нецькій та Луган-
ській областях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Будівля загальною площею 104,2 кв. м Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. Коль-
цова, 71 а

Міська державна 
лікарня ветеринар-
ної медицини в м. 
Лисичанську, код за 
ЄДРПОУ 00710368

Державна служба 
України з питань 
безпечності хар-
чових продуктів 
та захисту спо-
живачів

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло-
щею 210 кв. м

Луганська обл., Но-
вопсковський р-н, 
смт. Новопсков, вул. 
Українська, 21

Головне управління 
статистики у Луган-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02359834

Державна служ-
ба статистики 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Будівля вузла зв’язку з будівлями та спо-
рудами

Херсонська об-
ласть, смт. Каланчак, 
вул. Українська, 4б

Управління Північно 
-Кримського кана-
лу, код за ЄДРПОУ 
01034656

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля вузла зв’язку з будівлями та спо-
рудами

Херсонська область, 
с. Брилівка, вул. Пер-
шотравнева, 58

Управління Північно-
Кримського каналу, 
код за ЄДРПОУ 
01034656

Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Територія складів другої групи, а саме: 
склад (літ.1А) площею забудови 380,1 кв. м, 
склад (літ. 2Д ) площею забудови 19,0 кв. м, 
склад (літ.3Е) площею забудови 8,8 кв. м, 
будівля охорони (літ. 4Г) площею забу-
дови 31,6 кв. м., туалет (літ. 5Ж) площею 
2,2 кв. м, навіс (літ.6Б) площею 164, кв. м, 
навіс (літ.7В) площею 164,7 кв. м, огорожа 
1, 2, 3 (№ 8)

 Херсонська обл., 
Білозерський р-н, 
смт. Кізомис, вул. На-
бережна, б/н

 Херсонська філія 
Державного підпри-
ємства «Адміністрація 
морських портів Укра-
їни», код за ЄДРПОУ 
38728533

 Міністерство 
інфраструктури 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Тепличне господарство Херсонська область, 
Голопристанський 
р-н, м. Гола Пристань

Херсонська філія 
Державного підпри-
ємства «Адміністрація 
морських портів Укра-
їни», код за ЄДРПОУ 
38728533

Міністерство 
інфраструктури 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля складу цивільної оборони м. Херсон, Берислав-
ське шосе, 44а

Товариство з додат-
ковою відповідаль-
ністю «Херсонське 
АТП-16563», код за 
ЄДРПОУ 3119026

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим 
та м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Внутрішньозаводські залізничні колії Херсонська обл., 
м. Каховка, Чаплин-
ське шосе, 7

Відкрите акціонерне 
товариство «Кахов-
ка», код за ЄДРПОУ 
1033504 (припинено)

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим 
та м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля недіючої районної електричної під-
станції

м. Херсон, вул. Ми-
хайлівська (Петрен-
ка), 7

ВАТ «Херсонський 
консервний завод 
дитячого харчування 
ім. 8 Березня», код за 
ЄДРПОУ 5529573 (при-
пинено)

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим 
та м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Котельня Херсонська обл., м. 
Олешки, вул. Богдана 
Хмельницького, буді-
вельна дільниця 

ПАТ «Херсонриб-
госп», код за ЄДРПОУ 
00476790,

Регіональне від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим 
та м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Будівля контори Ново-Олексіївського 
лісництва Скадовського державного лісо-
мисливського господарства (реєстровий 
№00993225.3.АААДГЕ088) у складі: адмін-
будівля (літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 кв. 
м; сарай (літ. Б);сарай (літ. В); душ (літ. Г); 
туалет (літ. Ж); туалет (літ. Д); гараж (літ. З); 
водопровід (№ 1, № 2); огорожа № 3; хвіртка 
№4; вимощення 1 

Херсонська обл., смт. 
Лазурне, вул. Мета-
лургів, 2

ДП «Скадовське до-
слідне лісомисливське 
господарство», код за 
ЄДРПОУ 00993225

Державна агент-
ство лісових ре-
сурсів України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву 

Окреме майно – вбудоване нежитлове при-
міщення громадського призначення загаль-
ною площею 85,0 кв. м

м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 43

ДП «Еко», код за 
ЄДРПОУ 32309722

Міністерство роз-
витку економіки, 
торгівлі та сіль-
ського господар-
ства України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Частина нежитлових приміщень корпусу № 7 
загальною площею 2761,6 кв. м

м. Київ, вул. Москов-
ська, 8

Державне підпри-
ємство Завод «Арсе-
нал», код за ЄДРПОУ 
14310520

Державне кос-
мічне агентство 
України

Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що під лягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Частина приміщень виробничих майстерень 
корпусу 1 першого поверху та підвалу за-
гальною площею 5245,6 кв. м

м. Київ, вул. Москов-
ська, 8

Державне підприєм-
ство завод «Арсенал», 
код ЄДРПОУ 14310520

Державна кос-
мічне агентство 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер-
дження переліків об'єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Апарат Фонду

Будівля готелю «Світязь» загальною площею 
7896,4 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Набе-
режна, 4

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Вбудовано-прибудоване приміщення загаль-
ною площею 656,6 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, проспект 
президента Грушев-
ського, 33

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Будівля готелю «Лісова пісня» загальною пло-
щею 5774,7 кв. м

Волинська обл., 
м. Ковель, бульвар 
Лесі Українки, 12

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році»

Продовження додатка 3 Продовження додатка 3
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта державної власності 

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої при-
ватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Літинський автобусний парк», розташований за адресою: Вінницька 
обл., смт Літин, вул. Сосонське шосе, 8б, код за ЄДРПОУ 14349640.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 67-26-08, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 56 од., у т. ч: будівель та споруд – 
11; ОНБ – 1; обладнання. Земельні ділянки: І – 1,9016 га, ІІ – 0,9870 га, 
ІІІ – 0,1629 га (право постійного користування). Розмір статутного фонду 
(власного капіталу) господарського товариства – 315 тис. грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.12.2019: –.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ЄМК у повному складі активів і 
зобов’язань.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
22000 грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 
лютого 2018 р. за № 198/31650) (далі – Положення).

Послідовність визначення переможця конкурсу щодо зазначеного 
об’єкта буде визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня складності.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.

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

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно з законом;

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

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 
14.05.2020 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 20.05.2020 об 11.00 у Регіональному  X
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення технічного поверху площею 9,0 м2 12-поверхової адміні-
стративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Вінницькій області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 15.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ТОВ Телекомунікаційна компанія «Вінтеле-
порт».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 01.01.2018: відновна – 5131,11 грн; залишкова – 347,97 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 

1-му поверсі – 3,0 м2 (част. № 14 – 2,0 м2, част. № 26 – 1,0 м2), на 
2-му поверсі – 52,8 м2 (част. № 28 – 2,0 м2, № 34 – 10,9 м2, № 35 – 
10,9 м2, № 37 – 23,7 м2, част. № 40 – 5,3 м2) загальною площею 
55,8 м2 двоповерхової будівлі, А, що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Немирівський р-н, 
м. Немирів, пров. Некрасова, 6.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – комунальна організація (установа, заклад) Не-
мирівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення, 4 частини приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ста-
ном на 01.01.2016: відновна – 81789,91 грн; залишкова – 60164,58 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

площею 16,8 м2 будівлі виробничо-господарського призначення, 
зайнятого органами управління (літ. Д), що перебуває на балансі По-
дільської митниці Держмитслужби.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, пл. Соборна, 7.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Макотрейдінг».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 17.10.2016: відновна – 36285,65 грн; залишкова – 9079,73 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2,7 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 
лютого 2018 р. за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом;

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

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 
04.05.2020 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 08.05.2020 о 10.00 у Регіональному  X
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 Найменування об’єкта оцінки: частина технічного поверху пло-
щею 8,0 м2 та одне антено-місце на даху адміністративної будівлі.

Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Васи-
ля Стуса.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

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

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ПРАТ «Київстар».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (виробнича нерухомість та конструктивні частини 
будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

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

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

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного за-
безпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінниць-
кій та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування  X
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Хмельницькій області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, 
м. Хмельницький, 29013.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів малої приватизації

  1. Адміністративна будівля загальною площею 297,9 м2 
за адресою: Київська область, Володарський район, смт Володарка, 
вул. Миру, 7, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731).

Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна: 5300 грн.
 2. Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінбудинок під лі-

терою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загаль-
ною площею 61,7 м2; вбиральня зальною площею 5,0 м2 за адресою: 
Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вул. Поліська, 20, що 
перебувають на балансі Головного управління статистики у Київській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02360731).

Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплек-

сного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функці-
онального використання).

Очікувана найбільша ціна: 5300 грн.
 3. Нежитлова будівля загальною площею 262,3 м2 за адре-

сою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за  
ЄДРПОУ 02360731).

Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
 4. Нежитлова будівля загальною площею 275,8 м2 за адресою: 

Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 32, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за 
ЄДРПОУ 02360731).

Орієнтовна дата оцінки – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відді-

лення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна 
України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положен-
ня), складається з:

підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 

свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що міс-
тяться в конверті, до відділу забезпечення діяльності регіонального відді-
лення та роботи з ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 07.05.2020 об 11.00 у Регіональному  X
відділенні Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок: 
 200-25-29 (36).
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ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки для визначення розміру збитків

 Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі 
внаслідок установлення факту розкрадання, знищення, псування 
об’єктів державної власності, які входять до складу залізничної 
колії, балансоутримувачем якої є ПАТ «Саливонківський цуковий 
завод», а саме: виставочних залізничних колій біля ст. Устинівка, в тому 
числі: колія № 15 (перезавантажувальна) – 94,9 м; частина колії № 18 
(приймально-відправляюча) – 221,43 м; залізничних колій на території 
цукрового заводу, в тому числі: колія № 11 (безтарний цукор) – 122 м; 
колія № 12 (розвантажувальна) – 389,3 м; колія № 13 (виставочна) – 265,4 
м; стрілочних переводів 11, 14, 15, 25, 27, 29, 37, 39; напіввагону 1501633 
(інв. № 1160); напіввагону 1601633-6661 (інв. № 1161); крану КДВ-163 
(інв. № 2253).

Мета оцінки: визначення розміру збитків.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з неза-

лежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 10 000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки (за подібніс-

тю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування 
якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю причин завдан-
ня збитків).

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна 
України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положен-
ня), складається з:

підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 

свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який 
подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу 
забезпечення діяльності регіонального відділення та роботи з ЗМІ Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 07.05.2020 о 12.00 у Регіональному  X
відділенні Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок: 
200-25-29 (36).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина димової труби котельні площею 6,54 м2 та майдан-
чик біля котельні площею 15,06 м2 за адресою: Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Гагаріна, 9, що перебувають на балансі ВП НУБіП «Ірпінський 
економічний коледж».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, передавальні 

пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення та 
майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
  2. Частина нежитлового приміщення службової будів-

лі площею 2,0 м2 (інв. № 01204, реєстровий номер за ЄРОДВ 
19477064.1.СШФШЕЛ358) за адресою: Київська область, 
м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебуває на балансі РСП «Київцентраеро» 
Украероруху.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель для розміщення банкоматів, інших автоматів.
 3. Частина нежитлового приміщення будинку «Сатурн» ВОРЛ 

РСП «Київцентраеро» Украероруху площею 3,0 м2 за адресою: Київ-
ська область, Бориспільський район, с/р Глибоцька, автодорога м. Борис-
піль – с. Глибоке, 4-й км, що перебуває на балансі РСП «Київцентраеро» 
Украероруху.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ТЕХВЕСТСЕРВІС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, переда-

вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх роз-
міщення.
  4. Частина малого спортивного залу навчального кор-

пусу № 2 (інв. № 1031003, реєстровий номер за ЄРОДВ 
04543387.1.ИГЯКЧБ002) загальною площею 75,0 м2 за адресою: 
Київська область, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, що перебу-
ває на балансі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Ско-
вороди».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Заруба О. В.

Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3640 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
 5. Приміщення № 104-111 плодоовочевої бази з компресор-

ною і конденсаторною площею 214,4 м2 за адресою: Київська об-
ласть, м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ВП 
«Авторемонтсервіс».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ВП «Гобелен».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3640 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель виробничого призначення.
 6. Металевий майданчик площею 4,0 м2 та майданчик площею 

12,0 м2 димової труби за адресою: Київська обл., Сквирський район, 
с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, що перебувають на балансі Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3640 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, переда-

вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх роз-
міщення.
 7. Частина нежитлових приміщень будівлі підсилюючого пунк-

ту загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Березань, 
вул. Привокзальна, 3, що перебуває на балансі Відокремленого під-
розділу «Київське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 1» 
Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна 
залізниця».

Мета оцінки: визначення ринкова вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного, виробничого та складського призначення, 
зокрема, порівняної площі.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, 
внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2020 № 47 
та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення), складається з:

підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 

свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що міс-
тяться в конверті, до відділу забезпечення діяльності регіонального відді-
лення та роботи з ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 07.05.2020 о 10.00 у Регіональному  X
відділенні Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок: 
200-25-29.

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

1. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

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

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

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маньківська район-
на державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709359; 
20100, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Патона, 5).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., смт Маньківка, 
вул. Соборна, 140.

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

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

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

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-

мислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

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

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

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-

мислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

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

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

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-

мислова, 13.

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

Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

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

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

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

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документа-
цію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціноч-
ної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документа-
цію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

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

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

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

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 
18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної най-
більшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року» 
та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності комісією не будуть розглядатися конкурсні 
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки 
за групами об’єктів: комплекс будівель та споруд – 4,58 тис. грн; спеціа-
лізована техніка – 1,72 тис. грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-
ниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 29.04.2020 до 16.00.
Конкурс відбудеться 06.05.2020 об 11.00 в Управлінні  X
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.
  Назва об’єкта оцінки: під’їзна залізнична колія довжиною 

1801,63 пог. м.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: не увійшла до статут-

ного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» у процесі приватизації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «АГРОКІМ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: споруди аналогічного функціонального використання.
Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс відбудеться 6 травня 2020 року о 14.30 в Управлінні  X
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
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ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 26-3 загаль-
ною площею 5,3 м2, розміщене в підвалі будівлі гуртожитку.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кримська, 30.
Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кримська, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-

гальною площею 6,0 м2, що розташоване на першому поверсі бу-
дівлі під літерою «Б-3» – нового аеровокзалу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 

Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «БЛС».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі площею 6,25 м2, 

частина горища площею 25,0 м2 та нежитлове приміщення пло-
щею 6,75 м2, розташоване на третьому поверсі навчального кор-
пусу № 19.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кн. Романа, 3.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурс (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кн. Романа, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1б, № 6 пло-

щею 18,6 м2, які знаходяться на першому поверсі стоматологічного 
центру (літ. «А-5»).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Макаренко Валентина Іванівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 13,6 м2, 

яке знаходиться на першому поверсі стоматологічного центру 
(літ. «А-5»).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина освітлювально-прожекторної 

башти загальною площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 

Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 23 загаль-

ною площею 11,0 м2, розміщене на першому поверсі двоповер-
хової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Промислова, 9.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у 

Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Промислова, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Дідура Ірина Іванівна.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 14,1 м2, розміщене в підвальному приміщенні будівлі навчаль-
ного корпусу економічного факультету.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 18.
Балансоутримувач: ЛНУ імені Івана Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-
син). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 18.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Львівобленерго».
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення за-

гальною площею 15,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі 
адміністративної будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шев-
ченка, 41.

Балансоутримувач: Управління Держземагенства у Самбірському ра-
йоні Львівської області.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Шевченка, 41.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Юридично-землевпорядна фірма».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 загальною 

площею 18,0 м2 на першому поверсі в двоповерховій будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, 

вул. Львівська, 50.
Балансоутримувач: Галицька митниця Держмитслужби України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоно-
град, вул. Львівська, 50.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Суханова Ірина Володимирівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

№ 79 загальною площею 19,7 м2, яке знаходиться на другому по-
версі будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «ЛПІ» ДП МОУ «ЦПІ».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Думайло Олег Васильович.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина даху навчального корпусу № 1 

загальною площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Балансоутримувач: Українська академія друкарства.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
  13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ 98 площею 23,058 м2, що розташоване на цокольному поверсі 
будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропус-
ку «Краковець».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, 
смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Балансоутримувач: Державна митна служба України та перебуває в 
оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський 
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4, 5 загаль-

ною площею 28,6 м2, які розміщені на першому поверсі двоповер-
хової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Львівська, 50.

Балансоутримувач: ДФС України Львівська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

син). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоно-
град, вул. Львівська, 50.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Молочко Віталій Володимирович.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху навчаль-

ного корпусу № 2 загальною площею 30,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Підвальна, 17.
Балансоутримувач: Українська академія друкарства.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

син). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Підвальна, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-

гальною площею 42,5 м2, а саме: нежитлове приміщення № 4 на 
першому поверсі площею 33,6 м2 та нежитлове приміщення № 7 
на другому поверсі площею 8,9 м2, що розміщені в триповерховій 
адміністративній будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, 
вул. Львівська, 1а.

Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Городоць-
кої районної державної адміністрації.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Місцевий трудовий архів Городоцького ра-
йону.
  17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

(к. № 155, 157) загальною площею 45,6 м2, які знаходяться на дру-
гому поверсі дво-чотириповерхової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимі-

рювальних і управляючих систем».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО Львівська обласна федерація кікбоксінгу 

«WKA».
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 51,5 м2, 

які знаходяться в одноповерховій будівлі гаража (літ. «Г-1»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52.
Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Танатос».
 19. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (інд. 

№ 10, 11, 12, 13, 14) загальною площею 55,3 м2, які розташовані 
на першому поверсі двоповерхової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, мкр-н 
Гайдамаків, 25 – 26.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській об-
ласті.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, 
мкр-н Гайдамаків, 25 – 26.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 64,0 м2, а саме: приміщення № 78 (31,4 м2); № 79 (14,9 м2); 
№ 380 (17,7 м2), які розташовані на третьому поверсі триповерхової 
адміністративної будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, 
вул. Л. Галицького, 88.

Балансоутримувач: Фінансове управління Старосамбірської районної 
державної адміністрації.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий 
Самбір, вул. Л. Галицького, 88.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції фонду соці-
ального страхування України у Львівській області.
 21. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-

гальною площею 200,9 м2, які розміщені на п’ятому поверсі будівлі 
гуртожитку.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Вели-
кого, 33.

Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира 
Великого, 33.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП НВПП «Спаринг-Віст-Центр».
  22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 206,0 м2, а саме: частина даху будівлі площею 188,0 м2 та 
приміщення на п’ятому поверсі площею 18,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки:  м.  Львів,  вул.  Туган-
Барановського, 13.

Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Туган-
Барановського, 13.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПАТ «ВФ Україна».
 23. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку № 3 

загальною площею 240,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпинця, 27.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.



28 відомості
приватизації

№ 18 (1298)22 квітня 2020 року

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпинця, 27.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 24. Назва об’єкта оцінки: будівлі загальною площею 1843,1 м2, 

а саме: будівля солодовні площею 765,2 м2 та будівля цеху пові-
тряних зерен рису площею 1077,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н, 
смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176 (п, і).

Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт».

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький 
р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176 (п, і).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Земля Органік».
 25. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного кор-

пусу площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, 

вул. Потебні, 56.
Балансоутримувач: Луцький національний технічний університет.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

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

Місце розташування земельної ділянки: 43018, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Потебні, 56.

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Матрунчик Віталій Валерійович.
Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 

№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного май-
на України від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
об’єктів № 1 – 17, 25 – 2400,00 грн, для об’єктів № 18 – 23 – 3000,00 грн, 
для об’єкта № 24 – 3500,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для об’єкта № 1 – під розміщення банкоматів, автоматів 
з розливу напоїв, інших автоматів; для об’єктів № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25 – приміщення, частини будівель (адміністра-
тивна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухо-
мість для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 3, 6, 
12, 15, 22, 23 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини 
будівель, призначені для їх розміщення; для об’єкта № 18 – приміщення, 
частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська не-
рухомість); для об’єкта № 24 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі 
та за функціональним призначеннями (виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість).

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 
додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному 
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  X
державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державно-

го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно 
до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.

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

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля адмінприміщення 
з гаражем «А-1» загальною площею 141,8 м2 за адресою: Волинська 
обл., Любешівський р-н., смт Любешів, вул. Бондаренка, 71а.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Західний офіс Дер-
жаудитслужби.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, (033) 224-00-57 (від-
діл малої приватизації).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі 

виробничо-складського призначення.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися 

рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що скла-
лася в II півріччі 2019 року, відповідно до листа Фонду державного майна 
України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду 
державного майна України від 18.02.2020 №10-59-3173).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
мості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зро-
бити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  X
державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державно-

го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони 
для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 961,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, вул. Чка-

лова, 1а.
Балансоутримувач: Політехнічний технікум Конотопського інституту 

Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Альфа-Л».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного 

використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціональ-
ного призначення).

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 

6,0 м2: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2, розміщена 
на першому поверсі будівлі медичного інституту, за адресою: м. Суми, 
вул. Санаторна, 32; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2, 
розміщена на першому поверсі будівлі головного корпусу, за адресою: 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 3) частина замощення площею 
2,0 м2, розміщена біля будівлі електротехнічного корпусу, за адресою: 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Курасов В. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкома-

тів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 

які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного май-
на України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим 
розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в 
додатках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами 
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від 
18.02.2020 № 10-59-3173.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні 
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 30.04.2020 включно.

Конкурси відбудуться 07.05.2020 о 10.00 у Регіональному  X
відділенні Фонду державного майна України по Полтавській 
та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні 
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-

ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною пло-
щею 440,3 м2.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 02362629.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: Харківська обл., м. Первомайськ, вул. Соборна, 7.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, електронна адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів) – 2 (два), а саме: нежитлова будівля під літ. «А-2» 
загальною площею 440,3 м2, двері металеві двостулкові; інші необо-
ротні матеріальні активи – 10 (десять), а саме: двері металеві з чорного 
металу, двері металеві з чорного металу утеплені, грати – 1,38 м2, гра-
ти – 1,475 м2 (3 шт.), грати – 1,45 м2, грати – 0,57 м2, грати – 0,62 м2, 
грати – 1,476 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2020 – 
6217,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,0756 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харків-

ська обл., м. Первомайськ, вул. Соборна, 7, кадастровий номер 
6311500000:02:001:0156, реєстраційний номер 1736944363115.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – державного управ-
ління та місцевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – правокористувач: Голо-
вне управління статистики у Харківській області; власник: Первомайська 
міська рада Харківської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – інформа-
ція відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 Найменування об’єкта оцінки: будівля одноповерхового скла-

ду (реєстровий № 14072049.2.ЛДТЛЦИ018, інв. № 103/01/3/011, 
літ. «Г-1»), площею 80,6 м2, будівля одноповерхового складу 
(реєстровий № 14072049.2.ЛДТЛЦИ009, інв. № 103/01/3/005, 
літ. «Д-1») площею 178,1 м2, загальною площею 258,7 м2, що перебу-
ває на балансі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний 
інститут комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 14072049.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Ходас Г. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
  3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані під-

вальні приміщення площею 54,4 м2 будівлі (реєстровий номер 
02359981.1.АААДЕЕ859), що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, 
вул. Гагаріна, 21.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Центр сервісного обслуговування 
«Дельта-Азов».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністра-
тивної будівлі ТЕК та ІВЦ другого району порту (реєстровий номер 
01125755.8.АААИБД701, 01125755.8.АААИБД702), що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Маріупольський морський торго-
вельний порт», код за ЄДРПОУ 01125755.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
просп. Луніна, 99.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Перший український 
міжнародний банк».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та 
іншого подібного майна.
  5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адмі-
ністративної будівлі другого району порту (реєстровий номер 
01125755.8.АААИБЕ156), що перебуває на балансі Державного під-
приємства «Маріупольський морський торговельний порт», код за ЄД-
РПОУ 01125755.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
просп. Луніна, 99.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Перший український 
міжнародний банк».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та 
іншого подібного майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-
женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).
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До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам 
до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких 
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ураху-
ванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-

ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, 

майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після  X
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному 
відділенні Фонду державного майна по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення 

на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для корес-
понденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста 
охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чо-
тири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення 
конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний 
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
 1. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення за-

гальною площею 12,0 м2 на першому поверсі 9-поверхового учбо-
вого корпусу, що перебуває на балансі Херсонського морського коледжу 
рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55.

Платник: Фізична особа – підприємець Осадчий Олексій Дмитрович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення 
об’єктів торгівлі.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 2. Об’єкт: частина холу загальною площею 2,0 м2 на першому 

поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, 
вул. Стрітенська, 23.

Платник: Акціонерне товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів, 
інших автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.

 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
11,6 м2 в адміністративній будівлі Голопристанської дільниці надан-
ня поштових послуг, що перебувають на балансі ХД АТ «Укрпошта», за 
адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Першого Травня, 35.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення, конструктивні частини будівель для розмі-
щення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
 4. Об’єкт: частина даху загальною площею 50,0 м2 в будівлі, 

що перебуває на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Херсонська обл., 
м. Олешки, вул. Поштова, 52.

Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення, конструктивні частини будівель для розмі-
щення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
  5. Об’єкт: частина даху площею 15,0 м2 будівлі головного 

корпусу оздоровчого комплексу «Маяк», що перебуває на балансі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут», за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Ла-
зурне, база відпочинку «Маяк».

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення, конструктивні частини будівель для розмі-
щення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
 6. Об’єкт: частина даху площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку,  

що перебуває на балансі ДНЗ «Каховський професійний аграрний ліцей», 
за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Зелений Під, 
вул. Української Армії, 1.

Платник: Фізична особа – підприємець Ісаєв Михайло Михайлович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення, конструктивні частини будівель для розмі-
щення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
  7. Об’єкт: електромережа рибницьких ставів, інвентарний 

№ 70027 (реєстровий № 25592421.83.ААЕЖАЖ682), що перебуває 
на балансі ДП «УКРРИБА» та розташована біля с. Софіївка Білозерського 
району Херсонської області.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рибоводна фер-
ма – ЮВЕНТ».

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: передавальні пристрої (електромережі) об’єктів вироб-
ничого призначення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 8. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 

3,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 6, що перебуває на балан-
сі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: 
м. Херсон, вул. Садова, 17а.

Платник: Фізична особа – підприємець Зябрев Ілля Анатолійович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення авто-
матів.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 9. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 

3,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балан-
сі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: 
м. Херсон, вул. Комкова, 71а.

Платник: Фізична особа – підприємець Зябрев Ілля Анатолійович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення авто-
матів.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 10. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною пло-

щею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4, що перебуває на ба-
лансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: 
м. Херсон, вул. вул. Садова, 19.

Платник: Фізична особа – підприємець Зябрев Ілля Анатолійович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення авто-
матів.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 11. Об’єкт: частина приміщення холу площею 4,0 м2 на першо-

му поверсі головного навчального корпусу, що перебуває на балан-
сі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: 
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23.

Платник: Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення банко-
матів, інших автоматів.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.

 12. Об’єкт: гідротехнічні споруди рибогосподарської техноло-
гічної водойми, що перебувають на балансі ДП «УКРРИБА» та роз-
ташовані за адресою: Херсонська область, Білозерський район, 
с. Софіївка, вул. Шмідта, 77, а саме:

водовипуск ставка нагульного № 1 (інв. № 70007/4, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ020) – об’єкт № 1;

водовипуск ставка нагульного № 2 (інв. № 70009/4, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ025) – об’єкт № 2;

водовипуск ставка нагульного № 3 (інв. № 70008/4, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ031) – об’єкт № 3;

донний водовипуск ставка нагульного № 1 (інв. № 70007/5, реєстро-
вий № 25592421.83.ЧВБИВЧ021) – об’єкт № 4;

донний водовипуск ставка нагульного № 2 (інв. № 70009/5, реєстро-
вий № 25592421.83.ЧВБИВЧ026) – об’єкт № 5;

донний водовипуск ставка нагульного № 3 (інв. № 70008/5, реєстро-
вий № 25592421.83.ЧВБИВЧ032) – об’єкт № 6;

контурна дамба ставка нагульного № 1 (інв. № 70007/1, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ022) – об’єкт № 7;

контурна дамба ставка нагульного № 2 (інв. № 70009/1, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ027) – об’єкт № 8;

контурна дамба ставка нагульного № 3 (інв. № 70008/1, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ033) – об’єкт № 9;

перепуск ставка нагульного № 2 (інв. № 70009/6, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ028) – об’єкт № 10;

роздільна дамба ставка нагульного № 1 (інв. № 70007/2, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ024) – об’єкт № 11;

роздільна дамба ставка нагульного № 2 (інв. № 70009/2, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ030) – об’єкт № 12;

роздільна дамба ставка нагульного № 3 (інв. № 70008/2, реєстровий 
№ 25592421.83.ЧВБИВЧ035) – об’єкт № 13.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рибоводна фер-
ма – ЮВЕНТ».

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: комплекс споруд для рибництва та риборозведення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документа-

цію відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності);

інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх 

податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 5 
календарних днів), запечатаних в окремому конверті;

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, скла-
дені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду пре-
тендента та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 
роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка 
об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих ре-
чей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та 
майнових прав на них»). 

Документи щодо практичного досвіду, які будуть складені не за по-
рядком, розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурси відбудуться в Регіональному відділенні Фонду  X
державного майна України в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї 
інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбулись 16.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5 на 1-му 
поверсі 3-поверхової будівлі стендового корпусу (інв. № 35801) загаль-
ною площею 330,8 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» 
(ідентифікаційний номер 00190443). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Весніна, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість 
послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 50 на першому поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку № 3 
(інв. № 1032000248, літ. за техпаспортом «А-9», реєстровий номер майна 
02071180.1.ДВГЛЛД220) загальною площею 9,6 м2, що перебуває на ба-
лансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Цілиноградська, 56. 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 – 1600 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 1-17 на першому поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 9 
(інв. № 1032000242, літ. за техпаспортом «А-5», реєстровий номер майна 
02071180.1.ДВГЛЛД220) загальною площею 8,8 м2, що перебуває на ба-
лансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Цілиноградська, 38. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Переможець конкурсу ТОВ «Північно-східна консалтингова група», вар-
тість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 1-12 на першому поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку 
№ 11 (інв. № 1032000243, літ. за техпаспортом «А-5», реєстровий номер 
майна 02071180.1.ДВГЛЛД209) загальною площею 9,5 м2, що перебуває 
на балансі Національного технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул. Цілиноградська, 48. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної пла-
ти з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПП 
«РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 4 
календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 1-26 на першому поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку № 13 
(інв. № 1032000246, літ. за техпаспортом «А-9», реєстровий номер май-
на 02071180.1.ДВГЛЛД216) загальною площею 7,4 м2, що перебуває на 
балансі Національного технічного університету «Харківський політехніч-
ний інститут», код ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м.Харків, вул. Клочківська, 218а. Мета проведення оцінки: визначення 

вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 
1500 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 2, 13, 14 на 
другому поверсі блоку «В» 4-поверхового головного корпусу клініки (інв. 
№ 10310001) загальною площею 24,0 м2, що перебуває на балансі Укра-
їнського науково-дослідного інституту протезування, протезобудуван-
ня та відновлення працездатності (ідентифікаційний номер 03191680). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 339. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група», 
вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: час-
тина поверхні димової труби площею 25,0 м2 (інв. № 385, реєстро-
вий №32320594.5.СВЖЦОН453); частина будівлі вентиляторної пло-
щею 24,0 м2 (інв. № 102, реєстровий № 32320594.5.СВЖЦОН452); 
частина копра надшахтного площею 9,0 м2 (інв. № 305, реєстровий 
№32320594.5.СВЖЦОН435), що перебувають на балансі ВП Шахта «Тош-
ківська» ДП «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594. Місцез-
находження об’єкта оцінки: 93280, Луганська обл., Попаснянський р-н, 
смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б, вул. Спортивна, 1а. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження до-
говору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 
2650 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

Відмінені конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо 
об’єктів:

Будівля їдальні № 1 загальною площею 595,3 м2, у тому числі об’єкти 
рухомого державного майна: прилавок TOИP, привід ПУ-06, електрокотел 
КПЕ-100, шафа ШПЕCM-3, шафа холодильна ШХ 1-12, привод П-11, при-
вод П-11, овочерізка МРО 5200, холодильна шафа ШХ-08, прилавок пінг-
він, холодильник, ліфт вантажний, електроплита, електрична м’ясорубка, 
електрична м’ясорубка, шафа холодильна, холодильник норд, ліфт ван-
тажний, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК До-
нецькі електромережі» (код за ЄДРПОУ 00131268). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський, 
вул. Миру, 43а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з ме-
тою укладення договору оренди.

Нежитлова будівля загальною площею 254,1 м2 літ. «А-2», що пере-
буває на балансі Головного управління Державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Харківській області (код за ЄДРПОУ 38631015). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Чайківка, вул. Озерна, 20. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди.

Частина нежитлового вбудованого приміщення цифрового лінійно-
апаратного цеху площею 1,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі 
контори ШЧ залізничної станції Слов’янськ, що перебуває на балансі Ви-
робничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрза-
лізниця», код за ЄДРПОУ 40075815. Місцезнаходження об’єкта оцінки: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, пл. Привокзальна, 1. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.

Частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху бу-
дівлі адміністративно-побутового комбінату головного проммайдану бл. 
4 (кімн. № 1, літ. А-5), що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» 
ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 33504964). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, 
просп. Миру, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди.

Нежитлове приміщення площею 13,3 м2 (кімн. № 6) першого поверху 
учбового корпусу, літ. В-3, що перебуває на балансі Костянтинівсько-
го індустріального технікуму ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» (код за ЄДРПОУ 36512800). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, буд. 168. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди.

Нежитлові приміщення (кімн. № 4, № 5) цокольного поверху 
4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстро-
вий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею 77,6 м2, 
що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 
код за ЄДРПОУ 00493758. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННИЦьКІЙ та ХМЕЛьНИЦьКІЙ областях  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, засідання комісії відбулося 22.01.2020

Конкурс не відбувся щодо таких об’єктів оренди державної власності:
нежитлових вбудованих приміщень (част. № 2 – 4 м2, № 26 – 8 м2) за-

гальною площею 12,0 м2 на 1-му поверсі прибудови (літ. А¹) до гуртожитку 
№ 6, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного 
університету, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а;

нежитлових вбудованих приміщень № 56, № 60 загальною площею 
21,9 м2 на 2-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебувають на 
балансі державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-
технічної освіти технологій та дизайну», за адресою: 21021, м Вінниця, 
вул. В.Порика, 25;

нежитлових вбудованих приміщень № 2-16 – № 2-17 (42,6 м2), № 2-23 – 
№ 2-31 (111,9 м2) загальною площею 154,5 м2 на 2-му поверсі адміністра-
тивного будинку (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної 
служби України, користувач Головне управління ДФС у Вінницькій області, 
за адресою: 22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Со-
борна (колишня Леніна), 32;

нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 6, № 9, № 12, № 13) за-
гальною площею 156,8 м2 у прим. № 1 будівлі лазні (літ. А), що перебувають 
на балансі філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
м. Вінниця, вул. Липовецька; 1;

нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 6, № 8 – № 15, № 18) 
загальною площею 200,9 м2 на 1-му поверсі вбудовано-прибудованого 
приміщення № 177 (літ. А), що перебувають на балансі філії «Центральна» 
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 21009, м. Вінниця, вул. Шир-
шова, 16;
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Продовження таблицічастини нежитлового приміщення (№ 13) площею 13,8 м2 на 1-му по-
версі адмінбудівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіо-
нального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: 21010, 
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННИЦьКІЙ та ХМЕЛьНИЦьКІЙ областях  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, засідання комісії відбулося 29.01.2020

Конкурс не відбувся щодо таких об’єктів оренди державної власності:
частини нежитлового вбудованого приміщення холу № ІІ площею 

4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 1 (літ. А), що перебуває на балансі 
Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21000, 
м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 3;

нежитлових вбудованих приміщень № 1 (14,8 м2), № 2 (9,9 м2), № 3 
(1,4 м2), № 4 (25,6 м2), № 9 (16,0 м2), № 10 (9,4 м2) загальною площею 
77,1 м2 одноповерхової основної будівлі (літ. А), що перебувають на ба-
лансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 
22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Пушкіна, 17;

нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 29,4 м2 на 1-му 
поверсі адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Управління праці 
та соціального захисту населення Чечельницької районної державної ад-
міністрації Вінницької області, за адресою: 24800, Вінницька обл., Чечель-
ницький р-н, смт Чечельник, вул. Паркова (колишня 50-річчя СРСР), 2.

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук 

Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового 
вбудованого приміщення № 1004 площею 9,2 м2 у будівлі гуртожитку та 
їдальні (літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту 
та будівництва Національного транспортного університету, за адресою: 
23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14, з 
метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову 
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини не-
житлового вбудованого приміщення № 101 площею 6,0 м2 на 1-му по-
версі навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Барського 
коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного уні-
верситету, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, 
вул. Героїв Майдану, 7/32, з метою продовження дії договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 23.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на цокольно-
му, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1359,3 м2.

Балансоутримувач: Державний архів Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Михайла Грушев-

ського, 89.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова біблі-

отека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на десятому 

поверсі загальною площею 290,3 м2.
Балансоутримувач: Державний архів Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудро-

го, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова біблі-

отека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».
Переможець – ФОП Сологуб В. Я.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною 

площею 91,93 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – Дніпровська Незалежна Баптистська церква «Східна Бра-

ма».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 18, з № 20 

до № 33 включно, частини приміщення № 34 площею 14,3 м2, приміщення 
з № 35 до № 39 включно першого поверху суспільно-побутового корпусу 
(літ. Б1 - 2), загальною площею 270,8 м2; нежитлові приміщення № 1 за-
гальною площею 145,6 м2 одноповерхового складу (літера Д).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Краснова Ми-
коли, 8.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: державний навчальний заклад «Запорізьке маши-
нобудівне вище професійне училище».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: ФОП Соловей З. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Переможець – ТОВ «ІЦ «ЕКСКОН».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частини нежит-

лових приміщень перших поверхів виробничих корпусів (приміщення 
площею 22,2 м2 в корпусі № 4, приміщення площею 7,0 м2 в корпусі № 5, 
приміщення, площею 56,4 м2 в корпусі № 20, приміщення площею 13,7 м2 
в корпусі № 57) та частина приміщення площею 4,4 м2 другого поверху 
корпусу № 4, загальною площею 103,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди, укладеного Запорізьким державним підприємством «Ра-
діоприлад» з Товариством з обмеженою відповідальністю «МІКРОН» за 
погодженням РВ ФДМУ по Запорізькій області розміру орендної плати.

Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Радіопри-
лад».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІКРОН».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.12.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 162,0 м2 на 

першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у Голованівському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голова-

нівськ, вул. Соборна, 44б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Голованівська селищна рада.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 1990,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 5.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (контори) за-

гальною площею 48,2 м2 та нежитлова будівля (гараж) загальною площею 
102,5 м2, уборна площею 1,9 м2, підвал площею 7,1 м2.

Балансоутримувач: ДП «Донбаське державне підприємство геоінфор-
матики та маркшейдерії».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, пров. К. Кримський, 13.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Замовник – ДП «Донбаське державне підприємство геоінформатики та 

маркшейдерії» (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. В. Першина, 24).
Платник: ПП «Влад».
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 2950,00 грн., строк надання послуг (у календарних 

днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ  
та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ областях про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів приватизації,  
що відбувся 08.01.2020

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Наймену-
вання/ПІБ 
суб’єкта 
оціночної 

діяльності – 
переможця 
конкурсу

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

Строк 
вико-
нання 
робіт  
(дні)

1 Окреме майно – будинок ветеринара у складі: ветлікарня, 
А, площею 68,8 м2; гараж, Б, площею 46,3 м2 за адресою: 
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Сівка-Калуська, 
вул. Січових Стрільців, 29а. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
дажу на аукціоні

ФОП Тарно-
польський 

А. П.

5600 4

2 Окреме майно у складі: нежитлова будівля (ветлікарня) 
загальною площею 28,2 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні 

ФОП Тарно-
польський 

А. П.

4000 4

3 Окреме майно у складі: гараж загальною площею 46,7 м2 
за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 
с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
дажу на аукціоні

ФОП Тарно-
польський 

А. П.

4000 4

4 Об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
дитяча установа (Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Ана-
доли, вул. Яцюка. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на 
аукціоні з умовами

ФОП Міце-
вич Л. Д.

9800 5

5 Підземна фортифікаційна споруда, А, колишнього військово-
го містечка № 98 загальною площею 2501,3 м2 за адресою: 
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Лесівка, 
вул. Л. Українки, 130. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на 
аукціоні

ТзОВ «ЕКА-
Захід»

4700 5

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області РВ 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 оренди, що відбулися 29.01.2020

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

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною 
площею 657,2 м2 першого та другого поверхів учбового корпусу № 13, 
що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного 
університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1 (вартість робіт 
з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна).

ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту – нежитлове приміщен-
ня площею 20,7 м2 на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській 
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість 
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

ПП «Аксіома» по об’єкту – 1/3 частина даху та нежитлове приміщення 
площею 10,7 м2 будівлі тренувальної вежі, що перебувають на балансі 
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черні-
гівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19 
(вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

Конкурсний відбір не відбувся у зв’язку з надходженням лише 1 заяви 
на конкурс по об’єктах:

нежитлова будівля магазину № 14 площею 119,6 м2, що перебуває 
на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. вул. До-
вженка, 46б;

нежитлове приміщення площею 103,5 м2 будівлі складу № 429, що 
перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 
за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, 
вул. Ювілейна, 7а.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ 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 оренди, від 30.01.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою укладання договору оренди або з метою про-
довження договору оренди.

№ Назва об’єктів
Переможець - 

суб’єкт оціночної 
діяльності

Вартість
Строк ви-

конання робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди

1 Нежитлове приміщення площею 369,3 м2 за 
адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт 
Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що пере-
буває на балансі Відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України «Немішаївський агро-
технічний коледж»

ТОВ «ІВ Груп» 4200 5

2 Частина нежитлового приміщення загальною 
площею 134,5 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебу-
ває на балансі Університету Державної фіскаль-
ної служби України

ТОВ «ТРИБЬЮТ-
КОНСАЛТИНГ»

2800 3

3 Цех по переробці низькосортної деревини 
площею 651,1 м2; будівля лакокрасочного цеху 
площею 432,0 м2; будівля лісосушильної камери 
площею 89,1 м2 за адресою: Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул. Шевчен-
ка, 1, що перебувають на балансі ДП «Димер-
ське лісове господарство»

ТОВ «САМСОН» 7300 10

№ Назва об’єктів
Переможець - 

суб’єкт оціночної 
діяльності

Вартість
Строк ви-

конання робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

4 Нежитлові приміщення загальною площею 
32,4 м2, а саме: приміщення № 71 площею 
16,1 м2 та приміщення № 72 площею 16,3 м2 
на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного тер-
мінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ПП «ГАРАНТ-
ЕКСПЕРТ»

2700 2

5 Нежитлове приміщення № 73 на другому по-
версі бізнес-центру вантажного термінала (інв. 
№ 47565) загальною площею 16,2 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

2700 2

6 Нежитлове приміщення № 74 площею 16,2 м2 
на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного тер-
мінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Центр не-
залежної оцінки 
власності ЕВЕ-
РЕСТ»

2700 3

7 Нежитлове виробниче приміщення в будівлі 
цеху № 3 площею 726,0 м2 та нежитлове вироб-
ниче приміщення в будівлі цеху № 16 площею 
162,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
промвузол, що перебуває на балансі ДП «Завод 
порошкової металургії»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

2799 2

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛИНСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності від 29.01.2019

Частина нежитлового приміщення першого поверху площею 2,0 м2. 
Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Зелена, 2. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість ро-
біт – 2050 грн.

Частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на другому поверсі 
навчально-адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оці-
ночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля першого по-
верху площею 4,6 м2 будівлі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Кар-
пінського, 2/4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 109,3 м2, а саме: 
приміщення № 60 площею 35,0 м2 та частина приміщення № 61 площею 
74,3 м2 у їдальні-магазині. Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухля, вул. І. 
Франка, 86. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2550 грн.

Частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 28,9 м2. 44200, 
Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вар-
тість робіт – 2826 грн.

Гараж загальною площею 87,1 м2. 45000, Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Кармелюка, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін 
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2983 грн.

Частина нежитлових приміщень у службово-виробничій будівлі (при-
міщення № 1-73, 1-74, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 1-80) загальною площею 
44,6 м2. 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, 
вул. Прикордонників, 41. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». 
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2826 грн.

Модуль соцадмінбудинку загальною площею 249,6 м2. 44332, Волин-
ська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 9. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання робіт – 5к/д. Вар-
тість робіт – 2983 грн.

По об’єктах оренди: частина нежитлового приміщення першого по-
верху площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трус-
кавецька, 64; приміщення інспекції (А-1) загальною площею 56,8 м2 за 
адресою: 44200, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Івана Франка, 1, 
частина адміністративної будівлі А-9 площею 27,9 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Миколаївській області РВ ФДМУ по ОДЕСьКІЙ 
та МИКОЛАїВСьКІЙ областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення 
ринкової вартості державного майна для розрахунку 
орендної плати, що відбувся 30.02.2020

Переможцями конкурсу визнані:
I . ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
підвальне приміщення гуртожитку площею 58,0 м2, на балансі ДВНЗ 

«Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв, вул. Ні-
кольська, 11а. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк ви-
конання робіт – 2 календарні дні;

частина холу площею 2,0 м2 першого поверху Гуртожитку № 1, на ба-
лансі Національного університету кораблебудування імені адмірала Мака-
рова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 11. Вартість робіт – 
1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;

частина нежитлових приміщень площею 30,4 м2 адміністративної 
будівлі, на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в 
Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Братське, 
вул. Миру, 100. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк ви-
конання робіт – 3 календарні дні.

II. ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди:
частина підвального приміщення площею 3,0 м2 навчального корпусу 

№ 1 та частина холу площею 12,0 м2 першого поверху навчального кор-
пусу № 2, на балансі Миколаївського національного університету іме-
ні В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. 
Вартість робіт – 1760 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 
календарні дні.

III. ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
підвальне приміщення виробничих майстерень площею 22,0 м2, на 

балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Нікольська, 28. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 календарні дні;

частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 першого поверху ад-
міністративної будівлі, на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація 
морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту), 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23. Вартість робіт – 1700 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні.

IV. ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення першого поверху площею 16,4 м2 двоповер-

хової будівлі, на балансі Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 41/18. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 календарні дні;

нежитлові приміщення гаража малої механізації площею 116,5 м2 за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4; побутові приміщення площею 
177,8 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4; нежитлові при-
міщення будівлі біля елеватору площею 30,3 м2 за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/6; нежитлові приміщення адміністративно-побутового 
корпусу першого та третього поверху площею 26,6 м2 за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Заводська, 23/10, на балансі ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт». Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 календарні дні.

V. ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди:
частина вестибуля № 102 площею 8,1 м2 першого поверху центрально-

го диспетчерського пункту корпусу А, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» 
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обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська 
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 3. Вартість робіт – 2300 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

VI. ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 17,7 м2 будівлі такелажного скла-

ду з службовими приміщення, на балансі ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/25. 
Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 
календарні дні.

VII. ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 32,9 м2 будівлі поста електричної цен-

тралізації станції Жовтнева, на балансі Філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 22. Вартість робіт – 2400 грн без ураху-
вання ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні;

нежитлові приміщення їдальні та харчоблоку, а саме: приміщення № 8, 
приміщення № 9, приміщення № 10, приміщення № 11, приміщення № 12, 
приміщення № 13, приміщення № 19, приміщення № 20, приміщення № 21 
та місця загального користування площею 339,2 м2, на балансі Вищого 
професійного училища № 21 м. Миколаєва, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Садова, 31/2. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 4 календарні дні.

VIII. ФОП Васильєва Т. О. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 30,6 м2 першого поверху двоповер-

хової адміністративної будівлі, на балансі Управління Державної казна-
чейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, 
за адресою: Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 
139. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів;

нерухоме майно: нежитлова будівля ПТО (літ. Д) площею 862,9 м2; 
нежитлова будівля ПТО (літ. Ж) площею 545,2 м2; навіс (літ. Е) площею 
316,4 м2; будівля майстерні зварювальних робіт (літ. Г) площею 254,6 м2, 
на балансі Консорціуму «Військово-будівельна індустрія» (Консорціум 
«Військбудіндустрія»), за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. Кам’яномостівська, 5д. Вартість робіт – 4900 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

IX. ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 20,5 м2 будівлі Водної станції Наці-

онального університету кораблебудування імені адмірала Макарова, на 
балансі Національного університету кораблебудування імені адмірала Ма-
карова, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 3. Вартість робіт – 2200 
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

X. ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 26,6 м2, на балансі Управ-

ління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі 
Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл., смт Арбузинка, 
пл. Центральна, 88. Вартість робіт – 2400 грн без врахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 30.01.2020

Переможцями конкурсів визнано:
1) фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення оцін-

ки державного майна: нежитлового приміщення на технічному поверсі 
площею 13,0 м2, частини даху лабораторного корпусу площею 14,0 м2 
за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковуються на балансі 
Української медичної стоматологічної академії. Мета оцінки – продовжен-
ня дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3595,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на прове-
дення оцінки державного майна: нежитлове приміщення адміністратив-
ного корпусу площею 6,5 м2 та нежитлове приміщення морфологічного 
корпусу площею 5,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що облі-
ковується на балансі Української медичної стоматологічної академії. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
2500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа неру-
хомості» на проведення оцінки державного майна: асфальтованого май-
данчику площею 30,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що 
обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
2180,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності щодо об’єктів не відбувся, у зв’язку з не надходжен-
ням на конкурс жодної заяви від суб’єктів оціночної діяльності: ділянка 
даху площею 2,0 м2 за адресою: м Сумська обл., смт Велика Писарівка, 
вул. Грайворонська, 15, що обліковується на балансі Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Великописарівському районі 
Сумської області.

Щодо об’єктів оцінки, інформація про оголошення конкурсів на які була 
опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від 15.01.2020 № 3 (1283), 
мета оцінки у яких – укладення договорів оренди, конкурси скасовано у 
зв’язку з набранням чинності 01 лютого 2020 року Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157-ІХ та 
новою процедурою укладання договорів оренди. Робота щодо зазначе-
них об’єктів припинена.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбулись 30.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 85,9 м2, що перебувають на балансі Артемівської об’єднаної 
державної податкової інспекції Головного управління Державної фіс-
кальної служби України у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 21959439. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Василя Першина, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий 
центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2399 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (стін) у кімна-
тах № 6 (площею 0,25 м2), № 7 (площею 0,25 м2), № 8 (площею 0,25 м2), 
№ 10 (площею 0,25 м2) у підвалі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 8 (інв. 
№ 81563, літ. «В-6», реєстровий номер майна 02071139.1.ЧПППИЕ38), за-
гальною площею 1,0 м2, що перебувають на балансі Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого, код за ЄДРПОУ 02071139. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Динамівська, 4. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – ФОП Старіков О. В, вартість послуг з оцінки – 1963 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення технічного поверху 
навчально-аудиторного корпусу У-1 (інв. № 1031000109, літ. «В-14» (кімн. 
№ 21) площею 21,8 м2, ділянка даху – 4,0 м2 та ділянка надбудови – 5,0 м2, 
загальною площею 30,8 м2, що перебувають на балансі Національного тех-
нічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 
2071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кирпичова 2. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В, вартість послуг з оцінки – 
1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му по-
версі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 4 ХНМУ, інв. № 10300007, загаль-
ною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цілиноградська, 54. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк вико-
нання – 3 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору 
3-го поверху 5-поверхового учбового корпусу «А» (кафедра Загальної гі-
гієни та екології № 2), (інв. № 102002), загальною площею 3,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківського національного медичного університету, 
код за ЄДРПОУ 01896866. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, 

вул. Цілиноградська, 50а. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компа-
нія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1540 грн, строк виконання – 3 
календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (кімн. № 6 
–побутове приміщення) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 5 загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Харківського на-
ціонального аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 
00493764. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський 
р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2150 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення умиваль-
ника (кімн. № 55 згідно з технічним паспортом) на четвертому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку (інв. № 103020009, літ. А-5), реєстровий 
номер майна 02071145.1.УОФЛВК034, загальною площею 2,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківської державної академії дизайну і мистецтв, код 
за ЄДРПОУ 02071145. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. 
Дизайнерський, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість по-
слуг з оцінки – 1740 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина побутової 
кімнати № 912 на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі студентського гурто-
житку, інв. № 10310036, Літ. «А-9», загальною площею 2,0 м2, що перебуває 
на балансі Харківської державної академії фізичної культури, код за ЄД-
РПОУ 02928261. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пере-
можна, 21. 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 – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина побутової 
кімнати на 6-му поверсі 9-поверхової будівлі студентського гуртожитку, 
інв. № 10310037, Літ. «А-9», загальною площею 2,5 м2, що перебуває на 
балансі Харківської державної академії фізичної культури, код за ЄДРПОУ 
02928261. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможна, 
23. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2150 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 1,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі 
адміністративно-побутового комбінату (АПК) (інв. № 66, реєстровий 
номер 32320594.5.СВЖЦОН176), що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594. Місцез-
находження об’єкта оцінки: 93280, Луганська обл., Попаснянський р-н, 
смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2100 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімнати 1-16 на 
другому поверсі триповерхової будівлі складського корпусу загальною 
площею 313,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», код за 
ЄДРПОУ 14310589. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Ка-
терининська, 40/42. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість 
послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 31-59, 
31-61, 31-62, 31-63, 31-64, 31-65 (згідно з техпаспортом) на 3-му повер-
сі триповерхової будівлі адміністративно-медичного корпусу Науково-
дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ (інв. 
№ 10310001, літ. «А-3-4-6», пам’ятка архітектури) загальною площею 
54,0 м2, що перебувають на балансі Харківського національного медич-
ного університету, код за ЄДРПОУ 1896866. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул. Тринклера, 6. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін 
С. В., вартість послуг з оцінки – 2650 грн, строк виконання – 2 календар-
них дні.

13. Назва об’єкта оцінки: частина підсобної кімнати у підвалі 10-
поверхового гуртожитку № 11 загальною площею 4,0 м2, що перебу-
ває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
код за ЄДРПОУ 23912896. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, 
пров. Електроінструментальний, 6а. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 1963 грн, строк виконання – 5 
календарних днів.

14. Назва об’єкта оцінки: частина душової кімнати у підвалі 10-
поверхового гуртожитку № 12 загальною площею 4,0 м2, що перебу-
ває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
код за ЄДРПОУ 23912896. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, 
пров. Електроінструментальний, 6б. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ 
«КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 5 
календарних днів.

15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення машинного 
відділення ліфта площею 1,0 м2 та частина покрівлі даху площею 3,0 м2 
14-поверхового навчального корпусу, пам’ятки архітектури та містобуду-
вання місцевого значення (інв. № 103100012), загальною площею 4,0 м2, 
що перебувають на балансі Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Мо-
нохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 4 
календарних дні.

16. Назва об’єкта оцінки: надбудова покрівлі (12,5 м2), ділянка покрівлі 
на даху (7,2 м2) 3-поверхової будівлі навчального корпусу загальною пло-
щею 19,7 м2, що перебувають на балансі Державного навчального закладу 
«Слобожанський регіональний центр професійної освіти», код за ЄДРПОУ 
02547814. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 
55в. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 2100 
грн, строк виконання – 4 календарних дні.

Відмінені конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо 
об’єктів:

Частина відкритого майданчику з твердим покриттям загальною пло-
щею 20 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства Міністер-
ства оборони України «Харківська контора матеріально-технічного забез-
печення», код за ЄДРПОУ 08162096. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Цементна, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди.

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого 
поверху будівлі залізничного вокзалу станції Покровськ, що перебуває на 
балансі Виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне 
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації бу-
дівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна, 
б/н. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укла-
дення договору оренди.

Нежитлові приміщення (кімн. № 6, № 21) цокольного поверху дво-
поверхового адміністративного будинку загальною площею 27,6 м2 (інв. 
№ 101310119), літ. «А-3» (реєстровий № 40108599.2.АААДИБ108), що 
перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Хар-
ківській області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул. Мироносицька, 4. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди.

Нежитлові приміщення загальною площею 135,0 м2, а саме: кімн. № 20, 
20а, 20б, 21, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 31, 32 сьомого поверху будівлі, що 
перебувають на балансі Сіверсько-Донецького басейнового управління 
водних ресурсів, код за ЄДРПОУ 04391351. Місцезнаходження об’єкта 

оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 40,6 м2 з ґанком 
площею 3,9 м2, що перебувають на балансі Виробничого структурного під-
розділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., Ясинуватський р-н, с-ще Новоселівка, вул. Центральна, 43. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди.

Нежитлові приміщення (кімн. № 1-21) першого поверху одноповер-
хового корпусу № 3 загальною площею 657,44 м2, що перебувають на 
балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання 
Комунар», код за ЄДРПОУ 14308730. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Рудика, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСьКІЙ області, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 03.02.2020

1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 99,9 м2 в бу-
дівлі магазину, що перебуває на балансі ДП «Підприємство ДКВС Укра-
їни (№ 90)», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, переможець 
конкурсу – ПП «Експерт - Центр». Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання 
робіт –  4 дні.

2. Частина холу загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі трипо-
верхової будівлі, що перебуває на балансі Херсонського морського коле-
джу рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55, пере-
можець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

3. Частина холу площею 6,6 м2 на першому поверсі будівлі учбово-
го корпусу, що перебуває на балансі Херсонського морського коледжу 
рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55, пере-
можець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк ви-
конання робіт – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННИЦьКІЙ та ХМЕЛьНИЦьКІЙ областях про 
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів державної власності, що відбувся 05.02.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець 

Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитло-
вих вбудованих приміщень № 1 (12,9 м2), № 3 (15,2 м2), № 5 (1,9 м2), № 6 
(8,7 м2), № 7 (10,1 м2), № 8 (11,5 м2) загальною площею 60,3 м2 у при-
міщені № 4 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 1 (літ. А), що 
перебувають на балансі Вінницького торговельно-економічного інсти-
туту Київського національного торговельно-економічного університету, 
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Чорновола, 3, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календар-
них дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1780 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 14, 
№ 15, № 19) загальною площею 116,4 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового 
навчального корпусу № 3, що перебувають на балансі Вінницького на-
ціонального технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, 
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7, з метою продовження строку дії догово-
ру оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1805 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру 
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежит-
лового вбудованого приміщення № 1 площею 79,0 м2 на 1-му поверсі 
2-поверхового побутового корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Ла-
дижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, 
за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Садова, 1а, з метою 
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2550 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових екс-
пертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення вестибуля № 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 
2-поверхової будівлі аудиторського корпусу № 3 (літ. Г), що перебуває на 
балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла 
Коцюбинського, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, з 
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої одноповер-
хової будівлі столярного цеху (літ. Д) площею 110,9 м2, що перебуває на 
балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг, за 
адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календар-
них дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2250 грн;

по об’єкту оренди – частині даху площею 4,0 м2 будівлі мехмайстерні 
(літ. Б, Б¹), що перебуває на балансі Басейнового управління водних ре-
сурсів річки Південний Буг, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Карбише-
ва, 51 – конкурс не відбувся;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську 
Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових 
вбудованих приміщень № 5 (6,0 м2), № 6 (14,5 м2) загальною площею 
20,5 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що 
перебувають на балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Пів-
денний Буг, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51, з метою 
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця – Остренюк 
Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитло-
вих вбудованих приміщень № 10 (7,7 м2), частина № 11 (12,3 м2) загаль-
ною площею 20,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу 
(літ. А), що перебувають на балансі Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне учи-
лище», за адресою: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5, з метою про-
довження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННИЦьКІЙ та ХМЕЛьНИЦьКІЙ областях 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта спільної власності територіальних громад 
Вінницької області, що відбувся 05.02.2020

За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визна-

чення вартості об’єкта спільної власності територіальних громад Вінниць-
кої області – нежитлових будівель та споруд загальною площею 188,4 м2: 
контрольно-технічного пункту автобусного парку літ. «А» загальною пло-
щею 91,8 м2 зі складовими частинами: підвалом літ. «А1», ґанком літ. «а», 
навісом літ. «а1», ямою оглядовою літ. «а2»; гаража-складу літ. «Б», за-
гальною площею 96,6 м2 воріт «1», воріт «2», огорожі «3», огорожі «4», за 
адресою: Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Грушевського, буд. 23 ж, 
що перебувають на балансі Вінницького обласного комунального спеці-
алізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», з метою 
приватизації шляхом викупу орендарем, з урахуванням компенсації вар-
тості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2150 грн.
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ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 437 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною пло-
щею 416,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул.  Юхима 
Сіцінського, 49 та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 438 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» 
загальною площею 718,7 м2, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, 
вул.  Юхима Сіцінського, 49 та обліковуються на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 439 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – гараж загальною площею 32,0 м2, що знаходиться 
за адресою: м. Хмельницький, вул.  Ярослава Мудрого, 11 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 440 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої привати-
зації – окремого майна – будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 
33,9 м2, пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за 
адресою: м. Хмельницький, вул.  Ярослава Муд рого, 11 та обліковуються 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 441 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною 
площею 15,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старо-
костянтинів, вул.  Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо наль ного 
офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 442 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною 
площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старо-
костянтинів, вул.  Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо наль ного 
офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Він ницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 443 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – гараж загальною площею 18,0 м2, що знаходиться 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу  
на право укладення договору оренди нерухомого 
військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.

Назва об’єктів, їх місцезнаходження, цільове використання, стартовий 
розмір орендної плати та строк укладення договору:
 ЛОТ № 1: нежитлові приміщення загальною площею 263,5 м2 

на території військового містечка № 21 за адресою: м. Львів, вул. Ли-
сенка, 23а, а саме: нежитлові приміщення у будівлі № 19 площею 168,8 
м2 та нежитлові приміщення у будівлі № 20 площею 94,7 м2.

Цільове використання: під розміщення складів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинно-

го законодавства України, за базовий місяць оренди – січень 2020 року 
становить 11535,47 грн (без ПДВ).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на 
індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.

Зазначене майно може бути передано на строк 1 (один) рік.
 ЛОТ № 2: частина нежитлового приміщення № 3 площею 2,0 

м2 в будівлі № 23 військового містечка № 13 за адресою: м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.

Цільове використання: під розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари (кавовий апарат).

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинно-
го законодавства України, за базовий місяць оренди – січень 2020 року 
становить 255,68 грн (без ПДВ).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на 
індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.

Зазначене майно може бути передано на строк 2 (два) роки та 11 
(одинадцять) місяців.

Основні вимоги щодо умов договору та експлуатації об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з 

орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче, ніж на ана-
логічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим ви-
користанням майна, визначеним вище.

3. Продовження дії договору оренди можливе за умови дотримання 
умов договору та вимог чинного законодавства та погодження з органом 
військового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної 
оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна 
за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому 
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і мате-
ріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

оренда

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладання прямих договорів з 
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів 
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі не менше, ніж три місячні орендні плати за 
базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання 
договору оренди в рахунок плати за останні три місяці оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську ді-
яльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам до-
говору оренди.

Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в кон-
верті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних 
днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після 
публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в примі-
щенні актового залу КЕВ м. Львова.

Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комі-

сії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та до-
кумент, що посвідчує представника юридичної особи; завірену належним 
чином копію звiту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуван-
ням дебіторської i кредиторської заборгованості за останній рік та/або за 
останній квартал; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом ко-
пію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємниць-
кої діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларацiї 
про доходи або завiрену в установленому порядку копiю звiту суб’єкта 
малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку; 
належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної 
особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує пред-
ставника фізичної особи;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення 
виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку та гаран-
тії), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби 
зв’язку з учасником конкурсу.

Під час проведення конкурсу та укладення договору оренди буде за-
безпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 № 
549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних еко-
номічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 06.02.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 8,5 м2 та 
частина даху площею 12,0 м2. Балансоутримувач: АТ «Укрзалізниця».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Семафорна, 30.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях. Платник – ПрАТ «Київстар».
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) –3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

218,5 м2. Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях. Платник – ФОП Тимофієнко С. М.
Переможець – ФОП Сологуб В. Я.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 

9,8 м2 (в т. ч. 2,26 м2 – площа загального користування). Балансоутриму-
вач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Робоча, 166.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях. Платник – ФОП Телкова Н. М.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-

щення площею 1,5 м2 (в т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). 
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка».

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

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях. Платник – ФОП Гаврилко Д. І.,
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 344,79 м2. Балансоутримувач: Криворізька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Криворізь-
кий р-н, с. Вільне, вул. Криворізьке шосе, 12.

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

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник – ФОП Плахотна О. В.

Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: частини зовнішніх стін площею 3,0 м2 бу-

дівлі обчислювального центру літ. А-11 та частини приміщення № 257 
площею11,0 м2 одинадцятого поверху будівлі обчислювального центру 
літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною пло-
щею 14,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, буд. 75.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-

ській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 4.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

47,93 м2 будівлі диспетчерського пункту системи посадки, а саме: нежит-
лове приміщення № 22 на другому поверсі будівлі площею 31,2 м2; частина 
нежитлового приміщення № 21 площею 8,1 м2; частина нежитлового при-
міщення № 29 на третьому поверсі будівлі площею 8,63 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підроз-
діл Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: Державне підприємство «Запорізький дер-
жавний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Переможець – ФОП Гапотченко А. М.
Вартість послуг – 2500,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-виробнича будівля загальною 

площею 1210,1 м2 та будівля зварювального цеху площею 136,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, вул. Аджамська, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для продовження дії договору оренди.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Кіровоградські магі-

стральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна 
енергетична компанія «Укренерго» (ПрАТ «Національна енергетична 
компанія «Укренерго».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 2.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,0 м2, що 

знаходяться на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у Голованівському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голова-

нівськ. вул. Соборна, 44б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди при продовженні дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях. Платник: Варинська Наталія Вікторівна.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 1940,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 5.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутри-
мувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул. Габдрах-
манова, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди при продовженні дії договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях. Платник: Міненко Геннадій Миколайович.
Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1550,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН до наказів  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
15.04.2020 № 12/01-128-РП внесені зміни до наказу регіонального відді-
лення від 24.03.2020 № 12/01-86-РП в частині визначення способу при-
ватизації об’єкта малої приватизації державної власності, а саме: при-
йнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності соціально-
культурного призначення – палац культури «Металург», що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6А 
та перебуває на балансі АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» 
(код за ЄДРПОУ 05393139), шляхом продажу на аукціоні.

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 16.04.2020:
 № 12/01-129-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-187-РП в частині визначення способу привати-
зації об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про прива-
тизацію шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної влас-
ності – нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 загальною площею 658,5 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107М та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код 
за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-130-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-186-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлова будівля (будівля вартового поста) літ. А-1 загальною площею 
96,3 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Черкасова, 107К та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» 
(код за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-131-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-185-РП в частині визначення способу привати-
зації об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про привати-
зацію шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власнос-
ті – нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. А-1 загальною площею 12 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107І та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код 
за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-132-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-184-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлова будівля (будівля побутових приміщень вантажників) літ. А-1 за-
гальною площею 121,8 м2 та ґанок літ. а, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107Ж та перебуває 
на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-133-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-183-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – будів-
ля боксів гаражів літ. А-1 загальною площею 101,8 м2, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107Г та 
перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-134-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-182-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлова будівля (будівля майстерень енергослужби) літ. А-1 загальною 
площею 181,7 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106Д та перебуває на балансі ПрАТ «Пів-
нічний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023);

прийнято рішення про приватизацію

 № 12/01-135-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 
від 16.12.2019 № 12/01-181-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – бу-
дівля гаражів літ. А-1 загальною площею 52,4 м2, що розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106Г та 
перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-136-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-180-РП в частині визначення способу привати-
зації об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про прива-
тизацію шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної влас-
ності – нежитлова будівля (склад) літ. А-1 загальною площею 131,5 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85З та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код 
за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-137-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-177-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – бу-
дівля контрольно-пропускного пункту літ. А-1 загальною площею 32,1 
м2 та навіс літ. А¹, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85Ж та перебуває на балансі ПрАТ «Пів-
нічний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-138-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 23.01.2020 № 12/01-28-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлова будівля літ. А-1 (будівля заправного пункту) площею 13,0 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85Д та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код 
за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-139-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-179-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлова будівля (будівля заправного пункту) літ. А-1 загальною площею 
31,6 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Черкасова, 85Г та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код 
за ЄДРПОУ 00191023);
 № 12/01-140-РП внесені зміни до наказу Регіонального відділення 

від 16.12.2019 № 12/01-178-РП в частині визначення способу приватизації 
об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлова будівля (будівля АБК асфальтного заводу) літ. А-3 загальною 
площею 725,2 м2 (разом з підвалом літ. під А-3, надбудовою літ. над А-3, 
сходами літ. а, а1, балконом літ. а2), що розташований за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 84Г та перебуває на 
балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях від 16.04.2020:
  № 524 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 

власності малої приватизації, окремого майна – нежитлова будівля (га-
раж) загальною площею 32,3 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська 
обл., Зінківський р-н., м. Зіньків, вул. Першотравнева, 1а та перебуває 
на балансі Північно-Східного офіса Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 
40478572), шляхом продажу на аукціоні з умовами;
  № 525 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 

власності малої приватизації, окремого майна – гараж загальною пло-
щею 25,8 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, 
вул. Сорочинська, 119, гараж 2 та перебуває на балансі Північно-Східного 
офіса Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572), шляхом продажу на 
аукціоні з умовами.


