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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – гараж спілки
ветеранів Афганістану, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 4, приватизовано фізичною особою – Гладковим Ігорем
Володимировичем, що зареєстрований як фізична особа – підприємець в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 29.10.2018 за № 21000000000006195, який єдиний подав заяву на
участь в аукціоні із зниженням стартової ціни об’єкта. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 540 000,00 грн (п’ятсот сорок тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
90 000,00 грн (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: гараж літ. Б-1, площею 16,1 м2,
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11,
приватизовано фізичною особою – підприємцем Кузьміною Наталією Вікторівною, яку
визнано переможцем на аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
96 120,00 грн (дев’яносто шість тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ
–16 020,00 грн (шістнадцять тисяч двадцять гривень 00 копійок).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
комунальної власності

Об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція площею 13,4 м2
за адресою: Львівська область, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 23, що перебуває на
балансі Мостиської міської ради. Приватизовано фізичною особою – Сокульською
Світланою Анатоліївною за ціною 60 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 10 000,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності малої приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – мікроцентр, що розташований за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Сіренки,
пров. Чкалова, 2а, балансоутримувач: ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код ЄДРПОУ
31059651). Приватизовано фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем,
що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 8500,00 грн, ПДВ – 1700,00 грн, з урахуванням ПДВ – 10200,00 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна

Об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі теплиці за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 44, що перебуває на балансі
Новоград-Волинської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04053654),
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною
особою – Загривою Христиною Олександрівною за ціною 84360,00 грн (вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 14060,00 грн
(чотирнадцять тисяч шістдесят гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж на аукціоні з
умовами об’єкта державної власності малої приватизації –
не завершеної будівництвом підстанції роторного комплексу
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом підстанція
роторного комплексу.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці,
вул. Кар’єрна, 50.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: будівництво проводилось у 1998 році, побудовано
цегляну будівлю на фундаменті із залізобетонних блоків. Розмір будівлі 27,6 х 6,51 м,
площа основи – 179,7 м2, будівельна готовність 46 %. Консервація не проводилась.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно 27.11.2019, номер запису про право власності 34340978, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1971504105214.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, окремо не виділена, право власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване. Інформація (кадастровий номер, площа, цільове призначення земельної ділянки, право
власності, наявність обтяжень на земельну ділянку) відсутня.

України

Департамент приватизації,
т. 200-31-64
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 18.03.2020.
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 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 не завершеної будівництвом підстанції роторного комплексу
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 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець не завершеної будівництвом підстанції роторного комплексу має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 83939,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41969,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41969,50 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8393,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4196,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4196,95 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку під об’єктом приватизації в належний стан, звільнивши від будівельних матеріалів та конструкцій, та передати її за актом прийманняпередачі Глухівецькій селищній раді Козятинського району Вінницької області;
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по
Вінницькій області та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 3150,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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, реєстраційних 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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
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Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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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, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, к.27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 67-30-41.
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: заступник начальника відділу приватизації державного
майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432)
67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 18.02.2020
№ 302 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення 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-2018-07-26-000198-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 839,39 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 419,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 419,70 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях
про проведення аукціону з умовами об’єкта малої
приватизації – не завершеної будівництвом садиби
№ 11 в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом
садиба № 11 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,
м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: Сахаров В’ячеслав
Михайлович, начальник виробничо-технічного відділу Департаменту
будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел.(0432) 67-31-83.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва входять: житловий будинок «А» площею
110,7 м2, готовністю 57 %; веранда «а» площею 19,7 м2, готовністю
30 %; господарська будівля «Б» площею 82,9 м2, готовністю 40 %;
погріб «Б/під» площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва –
1992. Право державної власності зареєстровано 27.11.2018, номер
запису 29120968, реєстраційний номер 1704620105230.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,2500 га окремо
не виділена. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві
власності або користування: відсутня. Обмеження та обтяження у
використанні земельної ділянки: не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 18.03.2020.
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 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 не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі
№ 14 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 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі
№ 14 має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівельних матеріалів та конструкцій, та передати її за актом прийманняпередачі Райгородській сільській раді Немирівського району
Вінницької області.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
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для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних 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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, к.27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 67-30-41.
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: заступник начальника відділу приватизації державного
майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432)
67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 18.02.2020
№ 303 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018 -07-26-000078-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціонУ із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 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 Вінницькій та Хмельницькій областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 12
в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом
садиба № 12 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050,
м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: Сахаров В’ячеслав
Михайлович, начальник виробничо-технічного відділу Департаменту
будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел.(0432) 67-31-83.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва входять: житловий будинок «А» площею 110,7 м2,
готовністю 57 %; веранда «а» площею 19,8 м2, готовністю 30 %;
господарська будівля «Б» площею 82,4 м2, готовністю 40 %; погріб
«Б/під» площею 21,6 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992.
Право державної власності зареєстровано 27.11.2018, номер запису
29126049, реєстраційний номер об’єкта 1704891205230.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,2500 га окремо
не виділена. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві
власності або користування: відсутня. Обмеження та обтяження у
використанні земельної ділянки: не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 18.03.2020.
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 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 не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі
№ 14 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 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі
№ 14 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
Умови продажу:
протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва;
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівельних матеріалів та конструкцій, та передати її за актом прийманняпередачі Райгородській сільській раді Немирівського району
Вінницької області.
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, реєстраційних 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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 6730-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: заступник начальника відділу приватизації
державного майна Управління приватизації, управління державним
майном та корпоративними правами держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 18.02.2020
№ 304 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення 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-2018-07-26-000067-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 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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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 – приміщення № 1-11
(гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в
адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого
за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка,
вул. Лагонди, 30, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у
Вільшанському районі Кіровоградської області
(код ЄДРПОУ 36542400)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому
поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а».
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Відомості про об’єкт: приміщення (гараж) вбудоване в адміністративну будівлю, яка побудована з цегли, фундаменти збірні залізобетонні, покрівля азбофанерна, перекриття – залізобетонні плити.
Рік будівництва – 1994. Приміщення не використовується і потребує
ремонту. Право державної власності зареєстровано 20.03.2017, номер запису 19529954.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій в постійне користування Управлінню Державної казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області з цільовим призначенням: для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування, на підставі Державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою від 17 травня 2005 року, серія ЯЯ
№155095; кадастровий номер 3524355100:50:103:0001.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 36542400, адреса: Кіровоградська обл., смт Вільшанка,
вул. Лагонди, 30.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 25 березня 2020 року,
час проведення 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 – приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30 (код ЄДРПОУ 36542400),
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 – приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30 (код ЄДРПОУ 36542400),
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 62 470,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 235,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 235,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 247,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 123,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 123,50 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, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, 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, 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
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код 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 гарантійних 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 внесків, 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 10.00 до
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди,
30. Контактна особа: Мосінзова Лариса Миколаївна, телефон 05250
9 75 70, адреса електронної пошти: office.Vilsh@kr.treasury.gov.ua.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: 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 332400, 0522
332579; 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-2018-07-26-000046-1.
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 – 624,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 312,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 312,35 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

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 – нежитлового
приміщення (ШМБ) за адресою: Кіровоградська
обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка,
вул. Шевченка, 27, що перебуває на балансі
Кропивницького міжрайонного управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 01039563
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлове приміщення (ШМБ).
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н,
с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27.
Балансоутримувач: Кропивницьке міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 01039563.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення (ШМБ) – блок виробничих приміщень літ. А загальною площею 479,6 м2, фундаменти – бетонні блоки, стіни – залізобетонні плити, перегородки цегляні,
дах – шифер, підлога – бетон. Рік побудови – 1995. Технічний стан
об’єкта задовільний. Право державної власності на об’єкт зареєстровано 17.05.2019, номер запису про право власності: 31629462.
За Договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 27.11.2018 №72-34/18 передано в
оренду селянському (фермерському) господарству «ЮГ» до 26 жовтня 2021 року включно, розмір місячної орендної плати – 1541,62 грн
(за січень 2020 року).
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0850 га, наданій у постійне користування
Кіровоградському міжрайонному управлінню водного господарства
для розміщення та обслуговування швидко монтованої будівлі на підставі Державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою від 07.08.2012 серія ЯЯ № 160753.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 березня 2020 року, час
проведення 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 – нежитлового приміщення (ШМБ) за адресою: Кіровоградська обл.,
Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що
перебуває на балансі Кропивницького міжрайонного управління
водного господарства, код за ЄДРПОУ 01039563, 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.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення (ШМБ) за адресою: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що перебуває на балансі Кропивницького міжрайонного управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 01039563, має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 143 523,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 71 761,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 71 761,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 14 352,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 176,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 176,15 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, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплати 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, 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
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 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., Новгородківський р-н,
с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа –
Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок 0522332400,
0522332579; 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-2019-01-02-000016-1.
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 – 1 435,23 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 717,62 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 717,62 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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.

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 – дитячої установи
(вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району
Чернівецької області)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
дитяча установа.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над
частиною будівлі загальною площею 106,0 м2.
Біля будівлі знаходиться свердловина для видобутку води, діаметр труби – 300 мм, глибина – 20 м. Поруч розташовані мережі
електро – та газопостачання.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією
школи, яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується
добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до:
сільської ради – 200 м;
автобусної зупини – 600 м;
м. Хотин – 2,5 км.
Об’єкт не законсервований, не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності будівлі дитячої установи – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер:
7325082000:01:001:0151. Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.
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 27 березня
2020 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно 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 продажу, затвердженим 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 опу-


26 лютого 2020 року

4

відомості
приватизації

блікування 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 другою 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 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 189949,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 94974,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94974,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18994,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9497,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9497,45 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, 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
покупцем 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 купівліпродажу об’єкта приватизації (Порядок проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища» (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності, за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 9 від 31.01.2020) на рахунок органу приватизації, який буде
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 10000,00 грн протягом
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта. (Порядок
проведення електронних аукціонів 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, 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 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 ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код 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 ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
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, 21-а, 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 Тернопільській 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 реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 17.02.2020 № 20 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».

26 лютого 2020 року

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1899,50 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (949,75 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (949,75 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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 проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної
власності – окремого майна – будівлі їдальні
(літ. А-1) загальною площею 243,8 м2 (Черкаська обл.,
Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля їдальні (літ. А-1)
загальною площею 243,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н,
с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля колишньої їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 м2, що складається
з 4 основних приміщень загальною площею 140,9 м2, 4 допоміжних
приміщень загальною площею 52,4 м2 та коридорів загальною площею 50,5 м2. Будівництво завершено до 1992 року. З 2006 року не
використовується, в тому числі за призначенням. Фундамент бутовий, стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити;
покрівля – азбестоцементні листи, підлога бетонна, віконні та дверні
рами відсутні. Інженерне обладнання відсутнє. Під’їзні шляхи мають
тверде покриття. Об’єкт знаходиться в периферійній частині населеного пункту. Загальний технічний стан будівлі незадовільний, фізичний знос 48,0 %. Потребує капітального ремонту.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області 27.09.2019, реєстраційний номер
об’єкта – 1933510071257.
Балансоутримувач – відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27 березня
2020 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно 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 продажу, 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
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, 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 завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом 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
методом 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: 109 790,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 54 895,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 54 895,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 979,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 489,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 489,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): становить 944,60 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу в сумі 1940,00 грн (одна тисяча дев’ятсот
сорок гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, 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 місцезнаходження 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
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 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 ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення 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 ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях, за адресою: 18000 м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 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 областях. 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
внесенню 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 приватизації 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 приватизації договору купівліпродажу 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18.02.2020
№ 00127-О (протокол № 2 від 18.02.2020 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-2019-09-19-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 097,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 548,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 548,95 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

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 незавершеного
будівництва державної власності – газової котельні,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черкаський»
(19836, Черкаська обл., Драбівський р-н,
с-ще Рецюківщина, вул. Миру, 7)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: газова котельня, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Черкаський».
Місцезнаходження об’єкта: 19836, Черкаська обл., Драбівський
р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру, 7.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований в селищі Рецюківщина, відстань до центру села близько 1 км.
Будівництво об’єкта велося протягом 1991– 1994 років, площа забудови об’єкта – 327 м2, будівельна готовність: 55 %. Фундамент – бетон,
стіни – цегла керамічна, перекриття – залізобетонні, покрівля рулонна.
Об’єкт не законсервований, тривалий період піддавався негативному
впливу природних явищ, що призвело до часткового руйнування стін,
дверних прорізів. Фізичний стан недобудови незадовільний.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях 07.02.2020, реєстраційний номер 2029237371206.
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відомості
приватизації

Балансоутримувач: ПрАТ «Черкаський» (код за ЄДРПОУ
05390017). Адреса балансоутримувача: 19836, Черкаська область,
Драбівський р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру, буд. 1.
Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна
ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27 березня
2020 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно 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 продажу, 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
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, 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 завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом 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
методом 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: 32 423,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 16 211,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 16 211,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 242,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 621,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 621,15 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): становить 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
2) у разі прийняття рішення про розбирання об’єкта (вчинення дій
щодо розбирання) – покупець зобов’язується розібрати об’єкт незавершеного будівництва та впорядкувати земельну ділянку, у тому
числі його будівельний майданчик, протягом двох років з моменту
підписання акта передачі 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, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення 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: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 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 областях. 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.
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Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню 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 приватизації 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 приватизації договору купівліпродажу 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 14.02.2020
року № 00119-О (протокол № 1 від 14.02.2020 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-2020-01-08-000004-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 324,23 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 162,11 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 162,11 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

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 державної
власності, окремого майна – автомобіля ЗІЛ 431410
(6000), рік випуску – 1992, колір синій, номер шасі 3265378
(місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік
випуску – 1992, колір синій, номер шасі 3265378.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: вантажний автомобіль ЗІЛ 431410 (6000):
рік випуску – 1992, колір синій, номер шасі 3265378, номер двигуна
028790, тип кузова – бортовий загальний, об’єм двигуна – 6 000 см
куб., маса без навантаження – 3 600 кг, розукомплектований, пошкоджена панель жорсткості підлоги кузова, кабіни, рами, наявне
пошкодження стояків боковин кузова. Автомобіль потребує капітального ремонту.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою, в особі Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області, номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: СХЕ 059881, дата реєстрації: 20.09.2019.
Балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27 березня
2020 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно 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 продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 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
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, 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 завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом 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
методом 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: 43 780,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 21 890,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 890,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 378,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 189,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 189,00 грн.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
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) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки
об’єкта приватизації, крім єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю від 08.11.2019 № 14-ПР) в сумі 989,00
грн на розрахунковий рахунок IBAN UA518201720343150003000140
075 в Державній казначейській службі України, м. Київ, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325;
2) покупець повинен здійснити державну реєстрацію транспортного засобу в установленому законом порядку (у строк встановлений
чинним законодавством) та сплатити всі необхідні платежі для таких
дій відповідно до вимог чинного законодавства України.
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, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення 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: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325;
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 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 областях. 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
внесенню 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 приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів
з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Інші відомості. Передача об’єкта приватизації буде здійснена за
місцем його знаходження. Усі матеріальні витрати, необхідні для
його транспортування, переміщення, буксирування тощо, покладаються на покупця.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18 лютого 2020 року
№ 00130-О (протокол № 2 від 18.02.2020 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-2019-09-19-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон із зниженням стартової ціни – 21 календарний день від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 календарний день від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 437,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 218,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 218,90 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
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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 державної
власності, окремого майна – напівпричепа
МАЗ 93802, рік випуску – 1993, колір зелений,
номер шасі ХТМ93802N0000613 (місцезнаходження
об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску – 1993,
колір зелений, номер шасі ХТМ93802N0000613.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: бортовий напівпричіп МАЗ 93802: рік випуску – 1993, колір зелений, номер шасі ХТМ93802N0000613, маса
без навантаження – 4 700 кг, розукомплектований, не придатний до
експлуатації, не на ходу, має корозію металевих частин кузова та
бортів, пошкоджені стійки боковин кузова.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області, номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: СХЕ 059886, дата реєстрації: 20.09.2019.
Балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 27 березня
2020 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно 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 продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 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
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, 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 завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом 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
методом 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: 34 770,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 17 385,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 17 385,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 477,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 738,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 738,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
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) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки
об’єкта приватизації, крім єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю від 08.11.2019 № 09-ПР) в сумі 989,00
грн на розрахунковий рахунок IBAN UA518201720343150003000140
075 в Державній казначейській службі України, м. Київ, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325;
2) покупець повинен здійснити державну реєстрацію транспортного засобу в установленому законом порядку (у строк, встановлений
чинним законодавством) та сплатити всі необхідні платежі для таких
дій відповідно до вимог чинного законодавства України.
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, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення 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: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.

26 лютого 2020 року

в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна
в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 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 областях. 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
внесенню 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 приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів
з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Інші відомості. Передача об’єкта приватизації буде здійснена за
місцем його знаходження. Усі матеріальні витрати, необхідні для
його транспортування, переміщення, буксирування тощо, покладаються на покупця.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18.02.2020 №00133- О
(протокол № 2 від 18.02.2020 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-2019-09-19-000008-1.
Період між аукціонами:
аукціон із зниженням стартової ціни – 21 календарний день від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 календарний день від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 347,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 173,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій − 173,85 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

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 без умов об’єкта малої приватизації,
окремого майна – приміщення будівлі цеху контрольновимірювальних приладів і автоматики загальною площею
860,2 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Житомир,
вул. Промислова, 1/154
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
приміщення будівлі цеху контрольно-вимірювальних
приладів і автоматики загальною площею 860,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., м. Житомир,
вул. Промислова, 1/154.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби
в Житомирській області (код ЄДРПОУ 40346926) за адресою: 10002,
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Гагаріна, 55.
Відомості про об’єкт: приміщення будівлі цеху контрольновимірювальних приладів і автоматики загальною площею 860,2 м2 за
призначенням не використовуються, перебувають у незадовільному
стані, на околиці міста Житомира в промисловій зоні.
Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.05.2018,
індексний номер витягу 130194007.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Час проведення 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 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 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 (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 без умов – 4630100,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2315050,00 грн (без
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2315050,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 463010,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 231505,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 231505,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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 ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код 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 інформацією 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 Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 без умов – 46301,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23150,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23150,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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 без умов об’єкта малої приватизації,
окремого майна – адмінприміщення загальною площею
37,9 м2 за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н,
с. Хомутець, вул. Чапаєва, 4
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
адмінприміщення загальною площею 37,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Брусилівський
р-н, с. Хомутець, вул. Чапаєва, 4.
Балансоутримувач: Брусилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 13568305) за адресою: 12601, Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів, вул. Гагаріна, 10.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 37,9 м2. Рік забудови – 1948. Фундамент стрічковий, бутовий, віконні та дверні прорізи дерев’яні, перегородки цегляні, підлога дощата, покрівля – азбофанера. Інженерні
комунікації – електроосвітлення, пічне опалення. Об’єкт знаходиться
на околиці села, на відстані 10 км від смт Брусилів, стан незадовільний, на даний час не експлуатується.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
08.06.2018, індексний номер витягу 136487966.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0366 га, кадастровий номер 1820987001:01:001:0984, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Час проведення 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 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 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 (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 без умов – 3500,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1750,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1750,00 грн (без ПДВ).
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відомості
приватизації

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 350,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 175,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 175,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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 ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код 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 інформацією 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 Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 без умов – 35,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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 без умов об’єкта малої приватизації, окремого
майна – пункту ветеринарної дільниці, нежитлової будівлі
загальною площею 62,4 м2 за адресою: Житомирська
обл., Коростенський р-н, с. Сушки, вул. Центральна, 35
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
пункт ветеринарної дільниці, нежитлова будівля
загальною площею 62,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 11565, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сушки, вул. Центральна, 35.
Балансоутримувач: Коростенська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698503) за адресою: 11500,
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 104.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 62,4 м2, фундамент бутовий, покрівля – азбофанера, віконні та дверні прорізи дерев’яні. Інженерні
комунікації – електроосвітлення, пічне опалення. Рік забудови – 1986.
Будівля не використовується за призначенням, знаходиться в центрі
села Сушки. Стан об’єкта незадовільний.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.07.2018, індексний номер
витягу 132366006.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
0,1107 га, кадастровий номер 1822385801:01:003:0008.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Час проведення 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 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 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 (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 без умов – 3263,18 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1631,59 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1631,59 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 326,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 163,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 163,16 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
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На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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 ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код 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 інформацією 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 Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000022-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 без умов – 32,63 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16,32 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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 без умов об’єкта малої приватизації, окремого
майна – нежитлових будівель, а саме: лабораторного
корпусу з прибудовами площею 519,0 м2, віварію площею
124,1 м2, лабораторії площею 95,9 м2, гаража, котельні
площею 363,3 м2 за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Л. Толстого, 11
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові
будівлі, а саме: лабораторний корпус з прибудовами
площею 519,0 м2, віварій площею 124,1 м2, лабораторія
площею 95,9 м2, гараж, котельня – 363,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта:11504,Житомирська обл.,м. Коростень, вул. Л. Толстого, 11.
Балансоутримувач: Коростенська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698503) за адресою: 11500,
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 104.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові будівлі, а саме: лабораторний корпус з прибудовами площею 519,0 м2,
віварій площею 124,1 м2, лабораторія площею 95,9 м2, гараж, котельня – 363,3 м2. Рік забудови – 1989. Будівлі цегляні, знаходяться
в напівзруйнованому стані, на околиці міста. Інженерні комунікації
відсутні.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.07.2018, номер запису про
право власності 27225379, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 1608307918107.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки –
0,806 га, кадастровий номер 1822380600:07:000:0216, для розміщення та обслуговування адмінприміщення та господарських споруд.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Час проведення 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 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 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 (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 без умов – 32007,65 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16003,83 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16003,83 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3200,77 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1600,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1600,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

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 ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код 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 інформацією 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 Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000024-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 без умов – 320,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 160,04 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 160,04 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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
повторного продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення –
їдальні за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н,
с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: 11025, Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21.
Балансоутримувач: СТОВ «Радовель» (11025, Житомирська обл.,
Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21, код ЄДРПОУ
05418780).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю
павільйонного типу, рік введення в експлуатацію – 1981, не використовується за призначенням, на даний час не функціонує. Загальна площа
будівлі – 160,0 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні. Їдальня
розташована на околиці села, на відстані 1,0 км від центру села.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.07.2018, індексний номер
витягу 132696961.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0240 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824486001:04:001:0023, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Час проведення 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 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 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 (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 – 30080,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15040,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15040,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3008,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1504,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1504,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 3895,00 грн у місячний термін з дати укладення 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 ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код 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 інформацією 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 Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.
spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 18.02.2020 № 111.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-29-000004-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 – 300,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 150,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

м. КИЇВ
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по
м. Києву в інформаційному повідомленні про проведення в
електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – будинку культури загальною площею 960,8 м2 за адресою:
м. Київ, вул. Виборзька (нині – Олекси Тихого), 82 (літ. А), опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 12.02.2020 № 8 (1288)
на стор. 5, слід читати:
«Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
26 березня 2020 року».

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових
приміщень складу (інв. № 4) площею 37,3 м2 військового містечка № 109 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 42.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі
звітом про незалежну оцінку на 30.11.2019 становить 116376 грн
(без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від
04.10.1995, становить 387,92 грн за базовий місяць оренди –
листопад 2019 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
4 %; під буфет, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи у
військовій частині).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною
платою за базовий місяць оренди – листопад 2019 р., що становить
387,92 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
Умови проведення конкурсу:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченими та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єкта оренди з метою
перевірки його стану відповідно напряму використання за цільовим
призначенням.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали
і речовини в орендованих приміщеннях.
6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити
прилади обліку енерго- та водопостачання, укласти прямі договори
з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у
разі невнесення завдатку – договір оренди розривається.
8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без
права на приватизацію орендованого майна.
9. Обов’язкове дотримання перепускного режиму військової
частини.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат за публікацію
оголошення про відбір суб’єктів оціночної діяльності та проведення
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241,
крім того:
заяву про участь в конкурсі; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30
днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є робочим) з дня опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 47 загальною площею 88,4 м2 військового
містечка № 105, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. 23
Серпня, 2а.
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Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 3252,98 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення офіса; компенсація орендодавцю податку за
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) факс 700-44-69; (050) 135-79-34.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 4 загальною площею 597,6 м2 та нежитлові
приміщення будівлі № 19 загальною площею 21,6 м2 військового містечка № 36, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул..
Семінарська, 46.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 5370,08 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення приватного закладу освіти; компенсація витрат
за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) факс 700-44-69; (050) 135-79-34.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Миколаєва про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового
майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Миколаєва, адреса: 54056, м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення буд. № 1 загальною
площею 443,1 м2 військового містечка № 13 (для розміщення магазину та складу), розташовані за адресою: м. Миколаїв,
вул. Садова, 40а.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлового приміщення буд. № 1 загальною площею 443,1 м2 військового
містечка № 13, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 8688,60 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди (грудень 2019 року) при використанні військового майна – під
розміщення магазину та складу із застосуванням орендної ставки
18 % – 8688,60 грн.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
зі стартовою, але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого
виду діяльності.
2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за умови погодження з балансоутримувачем.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди
запобігання його пошкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.
6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів
ремонту за рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.

7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного майна на користь балансоутримувача.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застрахованим.
8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційно площі землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за
прилеглу територію в розмірі та порядку, що встановлені чинним
законодавством.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки протягом 30 днів з моменту укладення договору
оренди.
10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останні 3 місяці оренди. При цьому орендар вносить зазначений
завдаток протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди, а
у разі не внесення завдатку – договір оренди розривається.
12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна. Переможцем конкурсу визнається орендар, який
запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом Фонду
державного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору
оренди державного майна, що належить до державної власності»;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену
довіреність, видану представникові фізичної особи; свідоцтво про
реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності,
декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаєва, кімната 22.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів
з дати публікації цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
просп. Миру, 62а.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в
кімнаті № 22 КЕВ м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних) у економіста з договірних та претензійних робіт Каськової Ірини Анатоліївни.

ІНФОРМАЦІЯ
Військової частини 2260 Національної гвардії України
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводитиме конкурс
на право укладення договору військового майна: Військова частина
2260 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 14323600), 01133,
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 34.
 Назва об’єкта, який підлягає передачі в оренду за конкурсом,
його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 40,6 м2, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Євгена
Коновальця, 34.
Відомості про військове майно: нежитлове приміщення загальною
площею 40,6 м2, розміщене зі входу з першого поверху, двоповерхової будівлі «Казарма» загальною площею 8230,0 м2, рік введення
в експлуатацію – 1889.
Ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею
40,6 м2 на 30 вересня 2019 року без урахування податку на додану
вартість становить 995 000,00 грн (дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч
грн 00 коп.).
Початковий (стартовий) розмір місячної орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством, становить 3 316,67 грн
без ПДВ.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
30 календарних днів з моменту публікації цієї інформації.
Контактні телефони для довідок з питань проведення конкурсу:
+380442863811, +380990050166.
Основні вимоги щодо умов експлуатації та використання
військового майна:
використовувати орендоване майно відповідно до його призначення, а саме: для розміщення їдальні-буфету з продажу продовольчих товарів, крім підакцизної групи;
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забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу;
здійснювати заходи протипожежної безпеки;
застрахувати майно на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха;
відшкодувати витрати орендодавця на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю;
відшкодувати орендодавцю вартість послуг з проведення незалежної оцінки майна.
Передача майна в суборенду, приватизація та перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб забороняються.
Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
Продовження дії договору оренди можливе за умови дотримання
умов договору та вимог чинного законодавства.

Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами:
заяву про оренду; відомості про учасника конкурсу; належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи,
з наданням повноважень та документ, що посвідчує представника
юридичної особи;
копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від учасника конкурсу в довільній формі про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; технікоекономічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати, повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу;

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ 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: об’єкт державної власності малої
приватизації, окреме майно – гараж загальною площею 19,0 м2
за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 2, гараж 2, що обліковується на балансі Державної
установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за
ЄДРПОУ 38481895.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 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
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2019: 0,0 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої
приватизації, окреме майно – гараж загальною площею 20,3 м2
за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський район, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27, що обліковується на балансі Державної
установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за
ЄДРПОУ 38481895.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 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
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2019: 0,0 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3,5 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої
приватизації, окреме майно – нежитлове приміщення – приміщення пункту сигналізаційних прогнозів загальною площею
86,9 м2 за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46б, що обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код
за ЄДРПОУ 38481895.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 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
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2019: 0,0 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ 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 оціночну 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)
викладені 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
зазначено 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).

№ 10 (1290)

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 встановленими 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 04.03.2020 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 11.03.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по
Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ 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: нежитлові вбудовані приміщення (№ ХХ – № ХХІV) загальною площею 111,4 м2 у підвалі
5-поверхового гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі
Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська),
11/14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Нешик Н. С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.11.2019: відновна – 86190,21 грн; залишкова –
19009,30 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(част. № 25 – 6,0 м2, част. № 26 – 10,5 м2, № 31 – № 34 – 63,2 м2,
№ 39 – № 40 – 3,6 м2) загальною площею 83,3 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Жмеринський
р-н, м. Жмеринка, вул. Центральна, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – комунальна установа «Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жмеринського району Вінницької області».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 частини приміщень, 6 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2016: відновна – 53525,00 грн; залишкова –
14096,34 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі площею 42,0 м2,
частина будівлі площею 2,0 м2 двоповерхової адміністративної
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Теплицькому районі Вінницької області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, вул. Незалежності, 41.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Київстар».
Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина покрівлі,
1 частина будівлі.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.11.2020: частина покрівлі площею 42,0 м2 – відновна – 7233,14 грн; залишкова – 2386,99 грн; частина будівлі площею
2,0 м2 – відновна – 344,44 грн; залишкова – 113,67 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель
(конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв).

б) для учасників, які є фізичними особами:
заяву про оренду; відомості про учасника конкурсу; належним
чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи, з наданням повноважень та документ, що посвідчує представника; копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта
підприємницької діяльності, засвідчену в нотаріальному порядку;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про
доходи або копію звіту суб’єкта малого підприємства – фізичної особи – платника єдиного податку, техніко-економічне обґрунтування
оренди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати,
повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному (з печаткою учасника конкурсу в разі наявності та використання) з написом
«Для участі в конкурсі на право укладення договору оренди» .
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 календарних днів
з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у військовій частині 2260 Національної гвардії України
за адресою: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 34.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
№ 3 (61,8 м2) на 1-му поверсі, № 14 (48,6 м2) на 2-му поверсі
загальною площею 110,4 м2 навчального корпусу (літ. А), що
перебувають на балансі державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище
залізничного транспорту».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ПП «Учбово-виробничий комбінат «АвтоСвітПлюс».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.11.2019: відновна – 128732,00 грн; залишкова – 37099,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,5 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 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 оціночну 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)
викладені 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
зазначено 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); інформації 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 встановленими 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 15.00 06.03.2020 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 13.03.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по
Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик площею 6,6 м2 та частина
зовнішньої поверхні освітлювальної башти площею 17,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Інтертелеком».
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ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки, його місцезнахо- Дата Вид
ЗалишкоПлатник
дження та найменування балансоутри- оцін- вар- ва вартість
мувача
ки
тості об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нерухоме майно – нежитлове приміщен19 630,05 Товариство з
ня поз. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14 заобмеженою
2
гальною площею 88,6 м та частка площ
відповідаль2
ністю «Міське
спільного користування – 1,8 м , разом
2
бюро технічної
90,4 м на першому поверсі; приміщень
2
інвентаризації»
поз. 4-7, 4-8 загальною площею 46,5 м
та частка площ спільного користування – 9,8 м2, разом 56,3 м2 на четвертому
поверсі лабораторного корпусу, разом
146,7 м2 за адресою: вул. За Рудкою, 35,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Регіонального офіса водних ресурсів у
Тернопільській області, ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 05379205
2 Нерухоме майно – частина нежитлової будівлі адміністративного будинку (позиці 3-12) площею 11,0 м2 на
третьому поверсі, реєстровий номер
00733105.2.ААДЖИ031.1220.1, інвентарний номер 10310002, за адресою: вул. Сагайдачного, 3, м. Монастириська, Монастирський район, Тернопільська обл., що
перебуває на балансі Відділу економічного
та агропромислового розвитку Монастирської районної державної адміністрації
3 Нерухоме майно – приміщення
їдальні (поз. 20) загальною площею
54,06 м2 (літера Д), реєстровий номер
00994006.1.АААДДИ044, інвентарний
номер 101310017, за адресою: вул.
Молодіжна, 1, с. Білокриниця, Кременецький район, Тернопільська область,
що перебуває на балансі Кременецького
лісотехнічного коледжу, ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 00994006

Ринкова

№
з/п

0,00

Приватне підприємство
«Геоцентр»

0,00

ФОП Іваницька
Стефанія Олексіївна

Ринкова

 1. Частина приміщення холу площею 9,0 м2 на першому
поверсі головного корпусу, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу та
знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – ФОП Грещук Наталія Миронівна.
 2. Приміщення загальною площею 211,9 м2 на першому
поверсі адмінбудівлі (№ 24 – 36 згідно з техпаспортом), що
обліковується на балансі Управління праці та соціального захисту
населення Коломийської РДА та знаходиться за адресою: ІваноФранківська область, м. Коломия, вул. Івана Франка, 3.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк».
 3. Частина приміщення загальною площею 44,4 м2 першого поверху в цегляній будівлі, що обліковується на балансі Вищого
професійного училища № 13 м. Івано-Франківська та знаходиться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 10а.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – ФОП Озарків Михайло Ярославович.
 4. Приміщення загальною площею 14,0 м2 на третьому
поверсі в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України» та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Гаркуші, 2.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – Івано-Франківська обласна громадська організація «Станіславська правозахисна група».
 5. Частина горища загальною площею 30,0 м2 в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.

Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

31.10.19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 6. Частина даху загальною площею 30,0 м2 адмінбудинку,
що обліковується на балансі Головного управління статистики в
Івано-Франківській області та знаходиться за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 6.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено 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;
2) 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 про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
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 оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: 4500 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
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
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна 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 оціночну 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, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в
конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 310,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
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Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Безуглий А. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля загальною площею 104,3 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.12.2019, тис. грн. – 0 (нуль) гривень.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,0509.
Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Героїв
Крут (Луначарського), 6.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 160839 від
30.11.2012).
Замовник/платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі нежитлові будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документаці, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 05 березня 2020 р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 12.03.2020 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик (замощення) та частина зовнішньої поверхні освітлювальної башти.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 91,0 м2.
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПАТ КБ «Приватбанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 34,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПП фірма «ЮВК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 156,1 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Новокримська, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ГО «Клуб бойових мистецтв і гармонійного розвитку».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літера А-9), реєстровий номер 02125243.40.
РПКХЯР008, загальною площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 будівлі (літ. А-2), реєстровий номер
04653199.9.ХВЮЯШЖ010.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гоголя, 136а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізька філія державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 7 (у складі: приміщень з № 1 до № 5 включно, з № 7 до № 9 включно)
першого поверху будівлі гуртожитку літ. А-9, реєстровий номер
02543845.1.ЧРИАЯГ002, загальною площею 236,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Запорізький обласний осередок української спортивної
федерації «Універсальний Бій».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина коридору № 153 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А-4; А-5), реєстровий номер
02070849.2.АААККД923, загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 .
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк
України».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля № 51 площею 2,0 м 2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4), реєстровий номер
05402565.3.ТМЯВЖЮ025.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло, 71/46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
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Назва об’єкта оцінки, його місцезнахо- Дата
дження та найменування балансоутри- оцінмувача
ки
Нерухоме майно – частина приміщень
підвального поверху будівлі «Рідна школа» загальною площею 180,2 м2 пам’ятки
архітектури місцевого значення, 1885 рік,
охоронний номер 78-М, реєстровий номер 26103387.5.ДБЕЦРЕ395 за адресою:
вул. Шевченка, 1, м. Бережани, Тернопільська область, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного
заповідника у м. Бережани
Нерухоме майно – частина приміщення прохідної під літ. Д, поз.1-2, площею
8,6 м2, інвентарний номер 101301005,
реєстровий номер 05379205.40.АААБВЖ720, за адресою: вул. Текстильна,
30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопільській області
Нерухоме майно – частина площадки
з асфальтним покриттям № 5 площею
25,0 м2, інвентарний номер 101000023,
реєстровий номер 05379205.40.ББФЕРЮ030, за адресою: вул. Текстильна,
30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопільській області
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення, площадки холу (вестибуль)
перед центральним входом адмінбудинку
площею 2,0 м2 за адресою: вул. Кн. Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної
державної адміністрації
Нерухоме майно – частина нежитлового
службового приміщення адмінбудинку загальною площею 15,4 м2, зокрема: третій
поверх адмінбудинку – 10,7 м2 та площу
спільного користування – 4,7 м2, реєстровий номер 33866581.1.ШИВУИЮ039,
інвентарний номер 10310001, за
адресою: вул. Кн. Острозького, 14,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації
Нерухоме майно – площадка під відкриту
автомобільну стоянку площею 5740,0 м2,
тверде щебеневе покриття якої становить
200 м2 за адресою: вул. Громницького,
1а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02125544

Ринкова

№
з/п

1 608 692,40 Товариство з
обмеженою
відповідальністю «Ювітас»

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
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
1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені 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.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Відповідно до листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 рекомендована очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1, 5, 6, 7, 8, 9 – 2100,00 грн; для об’єктів № 2, 3, 4 – 2200,00 грн. У
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків,
що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2, 3 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування), до об’єктів оцінки № 4, 5 є
нерухоме майно – окремі будівлі (виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість), до об’єктів оцінки № 6, 9 – нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям, до об’єктів оцінки
№ 7, 8 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів
пралень самообслуговування, інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань). Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 46008, м. Тер-
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нопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 606 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-0487. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ 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. Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7, встановленого
на майданчику для засобів перонної механізації (інв. № 47518),
загальною площею 16,44 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «УкрЕйр».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 2. Частина тренажерної вежі площею 4,0 м2 (у т. ч. 3,0 м2
та 1,0 м2) на території пожежної частини (інв. № 10301395, реєстровий номер за ЄРОДВ 38380088.1.ААААЖА543) за адресою:
Київська обл., м. Боярка, вул. Шевченка, 80, що перебуває на балансі
9-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у
Київській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для
їх розміщення.
 3. Частина приміщення № 77 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 14,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що
обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 4. Приміщення № 343 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 21,3 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 5. Приміщення № 33, № 34 загальною площею 22,3 м2
на першому поверсі будівлі Лабораторного корпусу АТБ
(інв. № 47526) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковується на балансі ДП МА
«Бориспіль».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
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 залучається 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 запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіональне відділення
ФДМУ 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 19.03.2020 об 11.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ 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 ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
на другому поверсі будівлі площею 24,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Жашківська
районна державна адміністрація Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Захисників України, 17,
м. Жашків, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сіянко Т. А.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 2. Назва об’єкта: частина приміщення будівлі навчального
центру зі східцями площею 109,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаська виправна колонія (№ 62)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сурікова, 30, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шумакова І. В.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому
поверсі адмінбудинку (літ. А-2, пд., а, а1) площею 20,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний
сервісний центр МВС в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Банк Січ».
Дата оцінки: 29.02.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального
приміщення п’ятиповерхового корпусу площею 131,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Професійональний бійцівський клуб «Грізлі».
Дата оцінки: 29.02.2020.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової
будівлі (взуттєва майстерня) літ. А-1 площею 45,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а, м. Умань,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Янчук Н. Д.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 6. Назва об’єкта оцінки: кіоск з ремонту годинників площею
7,78 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 25а, м. Умань,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Подойніцин Ю. О.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гуртожитку № 5 загальною площею 16,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 51, м. Черкаси;
частина приміщень гуртожитку № 2 загальною площею 13,0 м2
за адресою: вул. Хрещатик, 53, м. Черкаси; частина приміщень гуртожитку № 4 загальною площею 4,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик,
62, м. Черкаси; частина приміщень гуртожитку № 3 загальною площею 8,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 64, м. Черкаси.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ».
Дата оцінки: 29.02.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі 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 діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документацію 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 оціночної діяльності та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено 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 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 (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 відбору 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 державною таємницею і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного 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 Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 04 березня 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 11 березня 2020 року об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ 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 ФДМУ
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
 Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (гараж для легкових автомобілів) (літ. «Д») загальною площею 95,1 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 90.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ступак М. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-63-02.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо
до Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській
області Регіонального відділення ФДМУ 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)
67-63-02.
Конкурс відбудеться 11 березня 2020 року о 14.30 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській
області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля
операторної загальною площею 20,7 м2 з площадкою асфальтобетонною, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Прилуцький р-н, с. Яблунівка, вул. Яблунева, 40б.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, майданчики, замощення.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – гараж на
2 бокси площею 53,7 м2, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Чернігівнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03362710 ліквідовано).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, смт Ріпки, вул. Гагаріна, 56а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – прохідна
загальною площею 9,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Козелецький р-н, м. Остер, вул. Зайцева, 127.
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Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – перехідна галерея площею 436,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 04371845,
ліквідовано).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля загальною площею 112,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ 30005432.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Прилуцький р-н, с. Переволочна, вул. Шкільна, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля з господарськими будівлями та спорудами
у складі: будинок А загальною площею 257,2 м2; прибудова а
загальною площею 6,4 м2; прибудова а1 загальною площею
27,0 м2; ґанок а2; колодязь К.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Бобровицька
районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Кашталянівка, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування, виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – комплекс нежитлових будівель у складі: будинок А загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок
а1; сарай Б загальною площею 26,3 м2; прибудова б загальною
площею 4,6 м2; прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Бобровицька
районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
6160 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування, виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля
операторної загальною площею 21,9 м2 з приналежним майном, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Ічнянський р-н, с. Тростянець, вул. Миру, 14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, майданчики, замощення.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – будівля машинного відділення загальною площею 62,0 м2 (разом
зі складовою частиною об`єкта нерухомого майна – технологічною каналізацією), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 17200, Чернігівська обл.,
смт Талалаївка, вул. Комунальна (вул. Ватутіна), 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 29.02.2020.

 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – неза-

вершене будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – гараж
загальною площею 50,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс
Держаудитслужби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, м. Ніжин,
вул. Покровська, 14е.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
5600 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-63-02.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається до Управління забезпечення
реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ 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) 67-63-02.
Конкурс відбудеться 11 березня 2020 року о 15.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ 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: вбудоване нежитлове приміщення
(№ 14) загальною площею 15,3 м2, яке розміщене на другому поверсі триповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Пустомити,
вул. Заводська, 10.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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. Пустомити, вул. Заводська, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Глива В. М.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 38,2 м2, які розміщені на четвертому поверсі
п’ятиповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира
Великого, 33.
Балансоутримувач: Львівський коледж Державного університету
телекомунікацій.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП "НВПП «Спаринг-Віст Центр».

№ 10 (1290)

13

відомості
приватизації

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення

(інд. № 4, 3, 10, 3, 2) загальною площею 43,2 м2, що знаходяться на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець,
пл. Чорновола, 2.
Балансоутримувач: Головне управління ДФС у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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. Трускавець, пл. Чорновола, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Трускавецький міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною
площею 80,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а.
Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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. Перемишляни, вул. Галицька, 5а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля їдальні (літ. «А-1»)
міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська»
загальною площею 176,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Річки, вул. Прикордонна, 3.
Балансоутримувач: Міністерство доходів і зборів України та в
оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці Міндоходів.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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., Жовківський р-н, с. Річки, вул. Прикордонна, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки ФОП Бойко В. В.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців
площею 69,65 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8.
Балансоутримувач: Волинської філії Державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України».
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: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Ільїн Богдан Олександрович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958)
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 – 3 – 2400,00
грн; для об’єктів № 4 – 6 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 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 № 1, 2, 3 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для № 4 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення; для № 5 – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначеннями
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для № 6 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничоскладська 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)
викладені 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 (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
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чових 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 ФДМУ 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 ФДМУ 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 ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: державна частка в Наукововиробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» в
формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК
МП «Боррікс» у формі ТОВ), що становить 24,0517 % від статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 19325532), контактний телефон
керівника (099) 181-97-28.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська область, 82300.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація державної
частки в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-66-02 (відділ приватизації
та управління корпоративними правами).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Основні види продукції (послуг), що виробляються, види економічної діяльності (коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ:
25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
56.29 Постачання інших готових страв;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на
01.01.2020, од: основні засоби – немає; незавершеного будівництво – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає; нематеріальні активи – немає.
Виробничо-господарську діяльність НВК МП «Боррікс» у формі
ТОВ за наявності замовлень проводить на орендованому майні.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн: 0,0116.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2020, тис. грн: основних засобів – немає;
незавершене будівництва – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає; нематеріальних активів – немає.
Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місцерозташування земельної ділянки: –.
Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5000
грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є частка в майні господарського товариства (крім
акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського
товариства.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення
площею 25,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне акціонерне товариство «Львівський міський молочний завод».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 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: приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта державної власності малої приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації), (031) 266-01-51 (відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення
реалізації повноважень у Закарпатській області).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) основних засобів – 1 одиниця.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.01.2020 – 0,3 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Закарпатська
область, м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 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: приміщення, частини будівель (виробничого призначення).
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.)
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жидачів,
вул. Фабрична, 4.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
1500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: обладнення та
об’єкти рухомого майна за функціональним призначенням.
 5. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель і споруд бази відпочинку у складі: спальний корпус № 1загальною площею 52,7 м2;
спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 м2; спальний корпус
№ 3 загальною площею 52,5 м2; спальний корпус № 4 – модуль загальною площею 252,7 м2; адміністративно-побутовий корпус № 5
загальною площею 294,1 м2; гараж – прохідна загальною площею
104,9 м2; господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 м2;
артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною
площею 4,8 м2; водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 м2;
овочесховище № 10 загальною площею 29,9 м2; вбиральня № 11
загальною площею 7,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська область, Старовижівський район, с. Буцинь, Пісочне урочище, 76.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (032) 261-62-14
(відділ 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):
29.02.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
6000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення) та споруди.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки
майна, що склалася в I півріччі 2019 року, відповідно до листа ФДМУ
від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ
від 14.02.2019 № 10-59-2927).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі щодо об’єкта № 1 – допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та
спеціалізаціями в межах цього напрямів 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2.
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
До участі в конкурсі щодо об’єктів № 2, № 3, № 5 – будуть допускатися 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 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
До участі в конкурсі щодо об’єкта № 4 будуть допускатися 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 1.7 «Оцінка
рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання,
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних
засобів та тих, що становлять культурну цінність майна» а також 1.2
«Оцінка машин і обладнання».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені 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 (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення 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 календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ 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 РВ ФДМУ 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 ФДМУ 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: окреме майно – будівля приїжджої загальною площею 37,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Глобинський
район, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
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Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 214,7 м2.
Місцезнаходження об'єкта: Полтавська область, Карлівський район, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – підвальне приміщення
під будівлею контори.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Пирятинський
район, с. Вікторія, вул. Київська, 4а.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: окреме майно – заглиблений склад.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, м. Лубни, просп.
Володимирський, 94.
Балансоутримувач: ЗАТ «Лубнимеблі».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 5. Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – блок
погребів та сараїв на 96 місць.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Пирятинський
район, с. Вікторія, вул. Садова, 20 – 23.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 000,00 грн.
 6. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – автомийка літ. «А».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, м. Хорол,
вул. Небесної Сотні, 124.
Балансоутримувач: ВАТ «Хорольське АИП – 15346».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 000,00 грн.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 101,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 4, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління ДПС у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Підприємство профспілки «Елата» Полтавської обласної організації Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в вестибулі 1-го
поверху їдальні Спеціалізованого Миргородського санаторію
«Слава» площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Харківська, 64, м. Миргород,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Спеціалізований Миргородський санаторій
«Слава».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Кисліченко О. Ф.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 72,03 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 8, с. Розсошенці,
Полтавський район, Полтавська область.
Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
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Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ «Укрпошта».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 10. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною
площею 169,0 м2: 1) нежитлові приміщення площею 28,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі; 2) нежитлові приміщення
площею 140,7 м2 одноповерхової будівлі гаража.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Братів Лузанів, 48, м. Конотоп,
Сумська область.
Балансоутримувач: Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ «Державний ощадний банк України».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 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, передбачених 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.
В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 05.03.2020 включно.
Конкурси відбудуться 12.03.2020 о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 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 ФДМУ 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 – гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській
області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове,
вул. Освіти (50 років Радянської України), 17.
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
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів) – 1 (один) – гараж літ. «А-1» загальною
площею 59,8 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.01.2020 – 0.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 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.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській
області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка,
вул. Центральна (Радянська), 21.
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
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів) – 1 (один) – нежитлова будівля літ. «А-1»
загальною площею 227,2 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.01.2020 – 0.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,1828 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська),
21. Кадастровий номер 6322255100:02:005:0049, реєстраційний
номер 1580934563222.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, землі житлової та громадської забудови, для
обслуговування нежитлових будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного
користування земельними ділянками.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 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.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації,
окреме майно – адміністративна будівля (літ. А-1) загальною
площею 277,3 м2 та гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській
області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83.
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
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 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) – адміністративна будівля (літ.
А-1) загальною площею 277,3 м2 та гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.01.2020 – 0.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,057 га (0,0539 га
та 0,0031 га).
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83. Кадастровий номер
6323310100:03:002:0023, реєстраційний номер 1580906263233 та
кадастровий номер 6323310100:03:002:0024, реєстраційний номер
1580925763233.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, землі житлової та громадської забудови, для
обслуговування адмінбудівлі; землі житлової та громадської забудови, для обслуговування гаража.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного
користування земельними ділянками.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,6 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
комплексів будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитловий триповерховий адміністративний корпус (літ. «А-3») загальною площею
393,6 м2, що перебуває на балансі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (код за ЄДРПОУ 002071139).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чернишевська,
80а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Видавництво «Право».
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, зокрема порівняної площі.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина труби котельні загальною площею 20,0 м2, що перебуває на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії, код за ЄДРПОУ 00493758.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62342, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 згідно з планом) на першому поверсі двоповерхової гаражної прибудови до триповерхової будівлі складського корпусу (інв. № 125034, обліковується в єдиному реєстрі
об’єктів державної власності за реєстровим № ППАЕВЙ107),
загальною площею 354,1 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства Науково-дослідного технологічного інституту
приладобудування.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чернета Г. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 143,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі котельні (інв. № 101310005, реєстровий номер
00493669.1.УГЮФЯК016), що перебуває на балансі Луганського
національного аграрного університету в особі Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету», код за ЄДРПОУ 00493669.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 92733, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою продовження договору оренди.
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Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (06452)
4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ЛУГАТЕРМ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,950 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну 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, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається 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 для об’єктів оренди). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням 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 підписання 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
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 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). Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ
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 ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля
поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», 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 ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
 Об’єкт малої приватизації державної власності – тепличне
господарство, що перебуває на балансі Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за
ЄДРПОУ 38728533) та розташований за адресою: м. Гола Пристань,
Голопристанський район, Херсонська область.
Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 18.02.2020 № 119).
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд виробничо-складського
призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу ФДМУ 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 ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
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 залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація 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, складені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента 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 речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які
не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити 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
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ 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.
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до уваги оцінювачів

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАКАЗ

17.01.2020

м. Київ

№ 71

20.01.2020

м. Київ

№ 93

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 22 травня 2018 року № 420/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «ТВК «ОЛІМП» (вх. Фонду державного майна України від 14 січня
2020 року № 1330/01079), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22 травня 2018 року № 420/18, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ТВК «ОЛІМП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40916274).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 27 липня 2018 року № 586/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «УКРАЇНСЬКЕ КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО» (вх. Фонду державного
майна України від 02 січня 2020 року № 1351/00017), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 липня 2018 року № 586/18, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 33506794).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАКАЗ

17.01.2020

м. Київ

№ 72

20.01.2020

м. Київ

№ 94

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 23 березня 2018 року № 243/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності –товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» (вх. Фонду державного майна України
від 14 січня 2020 року № 1330/01104), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 березня 2018 року № 243/18, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 34576988).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 04 лютого 2019 року № 93/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА» (вх. Фонду державного
майна України від 15 січня 2020 року № 1330/01208), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 лютого 2019 року № 93/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 36691397).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАКАЗ

20.01.2020

м. Київ

№ 84

20.01.2020

м. Київ

№ 95

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 31 травня 2019 року № 437/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «ЛЕКС СТАТУС» (вх. Фонду державного майна України від 14 січня
2020 року № 1330/01147), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31 травня 2019 року № 437/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЛЕКС СТАТУС» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 38343177).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 09 січня 2019 року № 14/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС» (вх. Фонду державного майна України від
09 січня 2020 року № 1330/00625), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09 січня 2019 року № 14/19, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ДЖІ-БІ-ЕМ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 23496475).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАКАЗ

20.01.2020

м. Київ

№ 92

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 29 березня 2018 року № 281/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «ЕКСПЕРТЦЕНТР» (вх. Фонду державного майна України від 10
січня 2020 року № 1332/00700), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 березня 2018 року № 281/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 32803583).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

20.01.2020

м. Київ

№ 96

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 14 вересня 2018 року № 727/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ» (вх. Фонду державного майна
України від 03 січня 2020 року № 1330/00239), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14 вересня 2018 року № 727/18, виданий Фондом державного майна
України ПП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 24207608).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

26 лютого 2020 року
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приватизації

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2020

м. Київ

№ 206

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 28 березня 2019 року № 248/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «КБА – МОНІТОРИНГ» (вх. Фонду державного майна України від
21 січня 2020 року № 1330/01876), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 березня 2019 року № 248/19, виданий Фондом державного майна
України ТОВ «КБА – МОНІТОРИНГ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 41156423).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.02.2020

м. Київ

№ 208

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 07 травня 2019 року № 352/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта
оціночної діяльності – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП)
Денисової Вікторії Юріївни (вх. Фонду державного майна України від
22 січня 2020 року № 1312/01994), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07 травня 2019 року № 352/19, виданий Фондом державного майна України ФОП Денисовій Вікторії Юріївні (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2883103749).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.02.2020

м. Київ

№ 211

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від
23 лютого 2018 року № 174/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта
оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю
(далі – ТОВ) «АГ РІЕЛТІ» (вх. Фонду державного майна України від 30
січня 2020 року № 1363/02872), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23
лютого 2018 року № 174/18, виданий Фондом державного майна
України ТОВ «АГ РІЕЛТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 36222698).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.02.2020

м. Київ

№ 293

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за
наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку однієї
простої іменної акції акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України від 22 листопада 2019 року № 11/33238), що
за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті
Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії Маркусом В. В. класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту
67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна
і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31 січня
2020 року № 48/20, виданий товариству з обмеженою відповідаль-
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ністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 37245344).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.02.2020

м. Київ

№ 294

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності
у Фонді державного майна України трьох звітів про оцінку суден, які
належать державній установі «Держгідрографія», що за результатами
рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного
майна України, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67
Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09 грудня 2019 року № 950/19, виданий приватному підприємству «МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ТРАНССЕРВІС–1»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 25637394).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.02.2020

м. Київ

№ 295

Щодо анулювання сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності
у Фонді державного майна України звіту про оцінку корпоративних
прав (вх. Фонду державного майна України від 15 жовтня 2019 року
№ 1330/29282), що за результатами рецензування рецензентом,
який працює у штаті Фонду державного майна України, та експертною радою громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців
оцінки» класифікується за ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 січня 2019 року № 10/19, виданий Фондом державного майна України
товариству з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ПАРТНЕРС»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39456629).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.02.2020

м. Київ

№ 296

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року
№ 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006
року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного
майна України звіту про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна України від 19 листопада 2019 року № 1363/32702), що за
результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду
державного майна України, класифікується за ознакою абзацу п’ятого
пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13 травня 2019 року № 373/19, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32948605).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.02.2020

м. Київ

№ 297

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності
у Фонді державного майна України тринадцяти звітів про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України від 18 вересня 2019 року
№ 12/26827, № 12/26830, № 12/26825, № 12/26842, № 12/26843,
№ 12/26834, № 12/26837, № 12/26839, № 12/26850, № 12/26846,
№ 12/26825, № 12/26835, № 12/26851), що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна
України (13 звітів), а також експертними радами громадських організацій «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» (7 звітів), «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів» (6 звітів) класифікуються за ознакою абзацу
п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади
оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 листопада 2019 року № 897/19, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «РМ КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 39375587).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу про
прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14.02.2020 № 12/01-59-РП внесено зміни до
наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 11.01.2019 № 13 «Про приватизацію
об’єкта малої приватизації – окремого майна, розташованого за
адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Вишневського,
4», зі змінами, а саме: замість слів: «аукціоні з умовами» читати:
«аукціоні без умов».
  

ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 21.02.2020 № 12/01-61-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будівлі поліклініки літ. А-2 площею 1195 м2 (у т.
ч. прибудови літ. А'-1, літ. А''-1, тамбур літ. а-1, огорожа № 1-2,
сходи № 3, підпірна стіна № 4, мостіння літ. І-ІІІ), разом з групою
інвентарних об’єктів у кількості 9 одиниць, а саме: 4 кондиціонери БК-1500 (інв. №№ 30839-20842), 3 люстри (інв. №№ 1181311815), автомат газводи (інв. № 22448), годинник «Електроніка706» (інв. № 55070), що розташована за адресою: м. Дніпро, вул.
Коксохімічна, 3 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 21.02.2020 № 12/01-62-РП прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
державної власності – нежитлових будівель (літ. Б-2 – 702,1 м2
разом з прибудовами літ. Б'-2, б-1, б'-1 та ґанками літ. б, б'; літ.
В-1 – 76,2 м2), що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3 та перебувають на балансі ПАТ «Дніпропетровський
трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 19.02.2020 № 00368 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлової будівлі водогрязелікування площею 1124,8 м2 за адресою: Львівська обл.,
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/4; нежитлової
будівлі пансіонату площею 3414,6 м2 за адресою: Львівська обл.,
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/5; нежитлової
будівлі клубу-їдальні площею 1607,0 м2 за адресою: Львівська
обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; будівлі
спального корпусу площею 3073 м2 за адресою: Львівська обл.,
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/3, що перебуває
на балансі Санаторію «Нафтуся Прикарпаття» (орендар, ЄДРПОУ
20795071), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 24.02.2020 № 255
внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 25.04.2018 № 232
«Про приватизацію об’єкта державної власності окремого майна»
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна
– громадської будівлі (офіс) літ.ОБ-1 загальною площею 327,4 м2
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат», код ЄДРПОУ
00424214), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
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