засновано у вересні

1993 року

№

9 (1289), 19 лютого 2020 року

відомості
приватизації
видання

у номері
1 Прийнято рішення
про приватизацію

1
2,
16

Мала приватизація

Результати продажу об’єктів
малої приватизації
Продаж об’єктів малої
приватизації

Оренда

9
9

Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна
Інформація про оренду
військового майна
Інформація регіональних
відділень Фонду

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

9
14

Оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

15, До уваги оцінювачів
16

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

0 800 750 570

(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером

(044) 200 35 01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Фонду

державного майна

України

прийнято рішення про приватизацію
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 06.02.2020
№ 89 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 21.01.2020 № 26
в частині визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації державної власності, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності «Будівля складу цивільної оборони», який
перебуває на балансі ТДВ «Херсонське автотранспортне підприємство 16563»
(код ЄДРПОУ 3119026) та розташований за адресою: Бериславське шосе,
44а, м. Херсон, шляхом викупу господарським товариством.

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 07.02.2020 № 205 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
області від 25.04.2018 № 226 «Про приватизацію об’єкта державної власності
окремого майна» об’єкта державної власності малої приватизації, окремого
майна – громадський будинок літ. А-1, загальною площею 156,8 м2, що розташований за адресою: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Героїв
Майдану, 75 та перебуває на балансі ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ
00955650), шляхом викупу ТДВ «Гадяцький елеватор» відповідно до статті 16
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Департамент приватизації,
т. 200-31-64

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна

Приміщення № 7-1 площею 17,1 м2 на третьому поверсі виробничого корпусу літ. Т(В), яке розташоване за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 та
перебувало на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод», приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою –
Спільним українсько-іспанським підприємством у формі ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА» за
102 744,00 грн (сто дві тисячі сімсот сорок чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ –
17 124,00 грн (сімнадцять тисяч сто двадцять чотири грн 00 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на електронному аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби за адресою: вул. Б. Хмельницького, 21-а, с. Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької області
приватизовано фізичною особою – Руснаком Сергієм Олеговичем. Ціна, за якою
придбано об’єкт, становить 335,10 грн (триста тридцять п’ять гривень 10 копійок),
у тому числі ПДВ – 55,85 грн (п’ятдесят п’ять гривень 85 копійок).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук України за адресою:
Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 34а приватизовано шляхом
викупу єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, – ТОВ «КПП ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38169102). Ціна продажу об’єкта становить 11 904 133,20 грн, у тому числі ПДВ – 1 984 022,20 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Незавершене будівництво – 68-квартирний житловий будинок (19723, Черкаська
область, Золотоніський район, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100Г) приватизовано фізичною особою – Білою Мирославою Петрівною, яку визнано переможцем аукціону в електронній формі за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 306 000,00 грн (триста шість
тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 51 000,00 грн (п’ятдесят одна тисяча
гривень 00 копійок).

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

Окреме майно – нежитлове вбудоване приміщення № 54 площею 6,7 м2, що
розташоване на першому поверсі будівлі, за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв,
бульвар Проектний, 1 та перебуває на балансі Миколаївської районної державної
адміністрації Львівської області. Приватизовано шляхом викупу. Покупець – фізична особа – Фіялкович Наталія Володимирівна, ціна продажу – 7 201,20 грн, у тому
числі ПДВ – 1 200,20 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
комунальної власності

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок А-1 площею
33,8 м2, вбиральня Б-1 площею 1 м2, склад В-1 площею 59,4 м2 за адресою: Львівська
область, м. Мостиська, вул. Поповича, 8-Б, що перебуває на балансі Міського комунального підприємства «Водоканал». Приватизовано Приватним підприємством
«Леополіс-Ріелті» за ціною – 251 332,80 грн, у тому числі ПДВ – 41 888,80 грн.

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

Об’єкт незавершеного будівництва – 4-поверховий 56-квартирний житловий
будинок за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Маяковського, 39, що обліковується на балансі ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля» (код ЄДРПОУ
14313961), приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ
34810000) за 14 655,26 грн, у тому числі ПДВ – 2 442,54 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», код за ЄДРПОУ 00387298, розташоване за адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Лозова, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні,
юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Навчальний
виробничо-дослідний центр «АГРОТЕХ», код за ЄДРПОУ 24342900, за договором
купівлі-продажу від 10.01.2020, за ціною 8 357 619,22 грн (вісім мільйонів триста
п’ятдесят сім тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 22 коп.), у тому числі ПДВ –
1 392 936,54 грн (один мільйон триста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот тридцять
шість гривень 54 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – комплекс приміщень у складі: нежитлова
будівля загальною площею 554,4 м2, сарай загальною площею 23,0 м2, сарай загальною площею 6,2 м2, вбиральня загальною площею 22,6 м2, гараж загальною площею
65,1 м2 за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Державна, 9, балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Сватівському
районі Луганської області (код за ЄДРПОУ 37928384), орган управління – Державна
казначейська служба України, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний
подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, Товариством з обмеженою
відповідальністю «ПЛЕМЕНА СВИНОФЕРМА «ЛЕВАДА», за 391 426,73 грн (триста
дев’яносто одну тисячу чотириста двадцять шість гривень 73 копійки), у тому числі
ПДВ – 65 237,79 грн (шістдесят п’ять тисяч двісті тридцять сім гривень 79 копійок).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву
від 15 січня 2020 року № 21 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень загальною площею 669,2 м2:
група приміщень № 12 в літ. «А» поверх І площею 30,2 м2, група приміщень № 13 в
літ.«А» поверх І площею 43,1 м2, група приміщень № 14 в літ.«А» поверх І площею
266,6 м2, група приміщень № 15 в літ.«А» поверх ІІ площею 329,3 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хоткевича Гната (колишня назва: вул. Червоногвардійська), будинок 38, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Національна енергетична компанія «Укренерго». Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні з умовами громадянином України – Римарем Борисом Леонідовичем за
ціною 3 694 532,40 грн, в тому числі ПДВ – 615 755,40 грн.
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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – нежитлового
приміщення – боксу-гаража загальною площею 33,5 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька область,
Летичівський район, смт Летичів, вул. Ю. Савіцького,
16/4 та обліковується на балансі Державної установи
«Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»,
код за ЄДРПОУ 38481895
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлове приміщення – бокс-гараж загальною площею
33,5 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька область, Летичівський
район, смт Летичів, вул. Ю. Савіцького,16/4.
Балансоутримувач: Державна установа «Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, контактні
дані: тел. (0382) 67-09-01.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку,
на якій розташований об’єкт: нежитлове приміщення – бокс-гараж
загальною площею 33,5 м2 є одним з 5 (п’яти) гаражів загального гаражного бокса – одноповерхова цегляна будівля розташована в центрі
селища. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою Україна в особі Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів 12.07.2013, номер запису про право
власності 1633250, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
103774268230. Об’єкт розташований на земельній ділянці кадастровий
номер 6823055100:00:026:0018, площею 0,0039 га. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови, для
обслуговування приміщення боксу-гаража. Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за Державною установою
«Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 23.04.2015 № 36685745).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок:
(0382) 72-09-40 у Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог 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 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документи, що
підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
167,75 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 16,78 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 83,88 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 8,39 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 83,88 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 8,39 грн
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій
Михайлович, тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@
spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з
8.00 до 16.00.
Контактна особа від Державної установи «Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Грицина Максим Михайлович, тел. (0382)
67-09-01.
Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
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на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня
опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов:1,68 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 0,84 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна
об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні без умов об’єкта державної
власності малої приватизації – окремого майна –
гаражів загальною площею 87,3 м2, що знаходяться за
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11
та обліковуються на балансі Регіонального офіса водних
ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
гаражі загальною площею 87,3 м2
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава
Мудрого,11.
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382)
79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку,
на якій розташований об’єкт: гаражі загальною площею 87,3 м2 є
складовою частиною загального гаражного боксу в одноповерховій
цегляній будівлі. Право власності на нерухоме майно зареєстроване
за державою Україна в особі Державного агенства водних ресурсів
України 25.03.2019, номер запису про право власності 30908742,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1796995568101.
Об’єкти розташовані на земельній ділянці кадастровий номер
6810100000:07:004:0035, площею 0,5952. Цільове призначення
земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту. Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за Державним агентством
водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.09.2019
№ 138960343).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40 у Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог 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 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документи, що
підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземно-

му банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
37383,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 3738, 30 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 18691,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1869,15 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 18691,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1869,15 грн
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua,
тел. (0432) 67-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій
Михайлович, тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому, e-mail: uriy_68@
spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з
8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.
Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня
опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000028-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 373,83 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 186,92 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна
об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
незавершене будівництво «Відновлювально-оздоровчий
комплекс», що розташований за адресою: м. Дніпро,
площа Академіка Стародубова, 3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації:
«Відновлювально-оздоровчий комплекс».
Місцезнаходження: м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 3.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою прибудовану прямокутну недобудовану будівлю відновлювально-оздоровчого комплексу
літ. А-2 (40 % готовності) з підвалом літ. під А-2 загальною площею
1022,2 м2 за адресою: м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 3.
Збудовані підвал, перший та другий поверхи. Зовнішні та внутрішні
несучі стіни із білої цегли. Перегородки із білої та червоної цегли. Перекриття першого поверху – залізобетонні плити. Сходи та площадки
із залізобетону в наявності з першого на другий та початок з другого
на не відбудований третій поверх. Перекриття другого поверху збудовано частково. Стіни підвалу складено із збірних залізобетонних
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відомості
приватизації

плит. Внутрішні роботи не виконувались. Вікна та двері не встановлені. Внутрішні та зовнішні інженерні мережі відсутні.
Право власності на об’єкт нерухомого майна зареєстровано 17.10.2019. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1943861812101.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під
об’єктом згідно з Державним актом на право постійного користування землею серія ДПД69 перебуває у користуванні Інституту чорної
металургії ім. З. І. Некрасова.
Цільове призначення – для обслуговування адміністративновиробничої ділянки.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності: 40 %.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі
змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 березня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні 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 аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 2 614 025,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 307 012,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 307 012,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 261 402,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 130 701,25 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 130 701,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень 00 коп.) в
місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній 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 переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
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 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.
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 надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00
до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування
об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Конопля Людмила Григоріївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.02.2020 №12/01-58-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000110-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 26 140,25 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13 070,13 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 070,13 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/.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про приватизацію на аукціоні
об’єкта державної власності – адміністративної будівлі
літ. А-2 загальною площею 1089,1 м2, що розташована
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Об’єкт державної власності: адміністративна будівля
літ. А-2 загальною площею 1089,1 м2, що розташована
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано
об’єкт приватизації:
об’єкт приватизації розташований в Комунарському районі м. Запоріжжя на вул. Тополіна, 39.
Двоповерхова окремо розташована адміністративна будівля
головним фасадом виходить на проїжджу частину вулиці Тополіна.
Приміщення першого поверху адміністративної будівлі мають чотири
відокремлених входи виконаних з головного та дворового фасадів
будівлі, приміщення підвалу адміністративної будівлі має окремий
вхід, який здійснюється з лівої торцевої частини будівлі. Інженерне
забезпечення адміністративної будівлі відсутнє. Рік побудови – 1952.
Місцезнаходження будівлі характеризується розташуванням в пішохідній доступності до громадського транспорту;
земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Інформація про договори оренди:
об’єкт приватизації загальною площею 1089,1 м2 передано в оренду
ТОВ «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС ЛЕКС», код в ЄДРПОУ 39505010,
згідно з договором оренди нерухомого майна від 14.05.2015 № 3398,
що належить до державної власності та не увійшло до статутного
капіталу ВАТ «Запоріжалюмінбуд» під час приватизації, із змінами.
Термін дії договору оренди: до 11.05.2021 включно;
розмір місячної орендної плати за перший після перегляду: місяць оренди – липень 2018 року становить без урахування ПДВ
2165,62 грн, скоригований на індекси інфляції за місяці червень,
липень 2018 року.
Дані про балансоутримувача:
балансоутримувач (орендар): товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС ЛЕКС», код в ЄДРПОУ
39505010;
місцезнаходження балансоутримувача: 69000, м. Запоріжжя,
вул. Тополіна, б. 39, контактний телефон – 066 311 40 26 (Крутільова Кристина).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 11 березня
2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні 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 в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – адміністративної будівлі літ. А-2 загальною площею 1089,1 м2, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, балансоутримувач (орендар):
товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВОВА КОМПАНІЯ
ЕКВІТАС ЛЕКС», код в ЄДРПОУ 39505010, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», із змінами та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 811 545,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 405 772,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 405 772,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 81 154,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40 577,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40 577,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта
приватизації у розмірі 4 500 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів
з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково зазначити ПІБ покупця, № та
дату договору купівлі-продажу, за що надійшли кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.

Призначення платежу: (обов’язково зазначити ПІБ покупця, № та
дату договору купівлі-продажу, за що надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя,
вул. Тополіна, 39.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.02.2020 № 12/1-89.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-05-29-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять);
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8115,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4057,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4057,73 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
про продаж на аукціоні з умовами в електронній формі
об’єкта – окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його
місцезнаходження: окреме майно – гараж загальною
площею 46,7 м2 за адресою: Івано-Франківська обл.,
Рожнятівський район, с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3.
Дані про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля гаража на дві
секції, висота – 2,65 м, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля –
шифер. Технічний стан – задовільний. Гараж не використовується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0498
га, кадастровий номер 2624885101:01:004:0365, реєстраційний номер 1208872126248, перебуває у власності територіальної громади
с. Сваричів.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Рожнятівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, адреса: 77600, ІваноФранківська область, смт Рожнятів, вул. Гетьмана Мазепи, 4, код
ЄДРПОУ 00699419, тел. (03474) 20-610.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні 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 аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 46 186,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 093,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 23 093,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 4 618,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 309,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 309,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
в сумі 4000 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
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Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 07.02.2020 № 49 «Про затвердження умов продажу гаража площею 46,7 м2 в с. Сваричів
Рожнятівського району».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-25-000004-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 461,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 230,93 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 230,93 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
про продаж на аукціоні з умовами в електронній формі
об’єкта – окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: окреме майно – нежитлова
будівля (ветлікарня) загальною площею 28,2 м2
за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район,
с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна
будівля ветеринарної лікарні. Побудована до 1939 року. Фундамент –
камінь, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні. Інженерне обладнання – електрика, газопровід, опалення пічне. Загальна
площа приміщень – 28,2 м2. Технічний стан приміщень – задовільний.
Будівля не використовується.
Інформація щодо земельної ділянки відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Рогатинська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, адреса: 77000, ІваноФранківська область, м. Рогатин, вул. Мухи, 1 код ЄДРПОУ 00699402,
тел. (0235) 2-16-42.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні 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 аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 29 610,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14 805,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 14 805,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 2 961,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 480,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 480,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
в сумі 4000 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
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4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лучинці, вул.Шевченка, 51а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342)553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 07.02.2020 № 48 «Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі (ветлікарні) в с.Лучинці
Рогатинського району».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-25-000022-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 296,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 148,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 148,05 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.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 6 за адресою: Київська область, Баришівський район,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 20.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 3 %.
Реєстраційний номер: 1972908732202.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11.03.2020.
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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 57 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 650,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 650,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 730,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 865,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 865,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 6 за адресою: Київська
область, Баришівський район, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 20
(далі – Об’єкт малої приватизації) 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 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у
розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області) витрати на
оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 1 900
(одна тисяча дев’ятсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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 для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не
обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна, 20.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 05.02.2020 № 187.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000046-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 573,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 286,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 286,50 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 Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 7 за адресою: Київська область, Баришівський район,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 22
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 22.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 3 %.
Реєстраційний номер: 1972928832202.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11.03.2020.
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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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 62 586,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 293,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 293,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 258,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 129,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 129,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 7 за адресою: Київська
область, Баришівський район, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 22
(далі – Об’єкт малої приватизації) 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 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни
у розмірі 7 100 (сім тисяч сто) гривень 00 копійок протягом тридцяти
календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області) витрати на
оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 1 900
(одна тисяча дев’ятсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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 для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не
обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Молодіжна, 22.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 05.02.2020 № 188.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000045-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 625,86 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 312,93 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 312,93 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.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – павільйону «Кострома» (літ. Б) загальною
площею 111,3 м2 за адресою: Київська область, м. Обухів,
вул. Каштанова, 68Б, балансоутримувачем якого є
Обухівське міжрайонне управління водного господарства
(код ЄДРПОУ 05430774)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – павільйон
«Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68Б.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774).
Державна реєстрація: реєструється.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.03.2020.
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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 268 567,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 134 283,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 134 283,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 856,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 428,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 428,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – павільйону «Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2 за
адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68Б, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне управління водного
господарства (код ЄДРПОУ 05430774) (далі – Об’єкт малої приватизації) 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 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни
у розмірі 4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівліпродажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта, з виділення
Об’єкта малої приватизації, як окремого об’єкта нерухомого майна,
із складу цілісного майнового комплексу та послуг зі здійснення його
державної реєстрації у розмірі 8 200 (вісім тисяч двісті) гривень 00
копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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 для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
17.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45
за місцезнаходженням: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68Б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кондрацька Альона Сергіївна –
головний бухгалтер Обухівське міжрайонне управління водного господарства, тел. роб. (045) 72-5-10-30.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 11.02.2020 № 200.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-09-24-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 685,67 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 342,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 342,84 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 Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – ремонтної майстерні (літ. Д) загальною
площею 766,3 м2 за адресою: Київська область, м. Обухів,
вул. Каштанова, 68Д, балансоутримувачем якого є
Обухівське міжрайонне управління водного господарства
(код ЄДРПОУ 05430774)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – ремонтна
майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68Д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774).
Державна реєстрація: реєструється.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.03.2020.
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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 485 856,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 742 928,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 742 928,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 148 585,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74 292,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74 292,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
ремонтної майстерні (літ. Д) загальною площею 766,3 м2 за адресою:
Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68Д, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774) (далі – Об’єкт малої приватизації),
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 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни
у розмірі 4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівліпродажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорту, з виділення
Об’єкта малої приватизації, як окремого об’єкта нерухомого майна,
із складу цілісного майнового комплексу та послуг із здійснення його
державної реєстрації у розмірі 8 200 (вісім тисяч двісті) гривень 00
копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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 для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
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відомості
приватизації

Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
17.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45
за місцезнаходженням: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68Д.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кондрацька Альона Сергіївна –
головний бухгалтер Обухівське міжрайонне управління водного господарства, тел. роб. (045) 72-5-10-30.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 11.02.2020 № 201.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-09-24-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 14 858,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 7 429,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 429,28 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
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва клубу,
розташованого за адресою: Чернігівська область,
Талалаївський район, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництва клубу.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Талалаївський
район, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля загальною площею 234,2 м2. Стіни з білої цегли, перекриття дерев’яне,
збудовані внутрішні перегородки, дах покритий шифером, вікна та
двері відсутні, підлога дощата практично відсутня.
Рівень будівельної готовності: 51% (за даними техпаспорта).
Територія не огороджена, занедбана. Під’їзні шляхи до об’єкта
приватизації асфальтовані.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/83.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 березня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
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 аукціоні, аукціоні 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 аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні:
201 451,00 грн (двісті одна тисяча чотириста п’ятдесят одна
гривня 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 20 145,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 100 725,50 грн (сто тисяч сімсот
двадцять п’ять гривень 50 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 10 072,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни: 100 725,50 грн
(сто тисяч сімсот двадцять п’ять гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 072,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
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Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення
оцінки об’єкта, в сумі 5 030,00 грн (п’ять тисяч тридцять гривень 00
коп.) без ПДВ на р/р № UA388201720000035213040040075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325,
банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11.02.2020 № 13/144 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2019-10-31-000001-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону: 2 014,51 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 007,26 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 1 007,26 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
носилки (5 шт.), протигази (8 шт.), сумка санітарна (21
шт.), каска (25 шт.) за адресою: Львівська область,
м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на
балансі ПАТ «Зміна»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі:
носилки (5 шт.), протигази (8 шт.), сумка санітарна (21
шт.), каска (25 шт.).
Місцезнаходження об’єкта: Львівська область, м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів категорії рухомого майна належить до засобів цивільної оборони. Майно зберігається в закритому складі підприємства, є морально та фізично
застарілим.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна», код
ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська область,
м.Червоноград, вул. Промислова, 4.
Контактна особа – Кіщак Надія Зіновіївна, тел. (03249) 2-30-51.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20 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).
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.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), протигази (8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска
(25 шт.) за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 39,43 (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 19,71 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19,71 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1,97 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об'єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-13-000005-1.
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 без умов – 0,39 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 0,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,19 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.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
станція «Енергокомплекс», що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації:
станція «Енергокомплекс».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 18.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки,
на яких розташований об’єкт: об’єкт приватизації розташований в промисловій зоні м. Южноукраїнська на території Гідрокомплексу в 7 км від центра міста. Навколо об’єкта розташовані промислові ділянки ЮУ АЕС, бази і будмайданчики інших організацій.
Під’їзд до об’єкта здійснюється по бетонній дорозі. Будівля збудована у 1987 році.
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До складу об’єкта приватизації входять: станція «Енергокомплекс» (А-2н) загальною площею 379, 4 м2, замощення (№ 1) загальною площею 961,3 м2. Об’єкт не експлуатується більше двадцяти
років та знаходиться в незадовільному стані. Будівля двоповерхова
із силікатної цегли, фундамент стрічковий бетонний, перекриття –
з/бетонні плити. Покрівля з рулонних матеріалів зруйнована. Внутрішні оздоблювальні роботи, сантехнічні та електротехнічні прилади, вікна та двері відсутні. Замощення бетонне, має багаточисельні
тріщини поверхні з проростанням сосняку та чагарників.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 березня 2020 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, у час, що
визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс,18.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Управління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 281 307,00 грн (двісті вісімдесят одна тисяча триста
сім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 28130,70 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 140653,50 грн (сто сорок тисяч
шістсот п’ятдесят три гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 14065,35 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 140653,50 грн (сто сорок тисяч шістсот
п’ятдесят три гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 14065,35 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 4650 (чотири тисячі шістсот п’ятдесят)
гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@
gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється 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 рахунки оператора електронного майданчика,
відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску
розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній
казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях,
код ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення
електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA 888201720355229002001163735, в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ
43015722, сплачений гарантійний внесок переможця електронного
аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в
рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях від 10.02.2020 № 10-У «Про
затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» станції «Енергокомплекс», що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661
та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс,18.
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2019-11-12-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 2813,07 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 1406,54 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 укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку № 1, що перебуває
на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою
відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5920983200:01:000:1014) площею 0,0771 га для обслуговування
одноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область,
Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.
Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва:
одноквартирний житловий будинок № 1: фундамент – залізобетонна
стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.
Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 16 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1 має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
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;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050)
63-10-526.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
11.02.2020 № 208.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000110-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,63 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 Полтавській та Сумській областях про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку № 2, що перебуває
на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою
відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 2.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5920983200:01:000:1015) площею 0,0771 га для обслуговування
одноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область,
Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.
Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва: одноквартирний житловий будинок № 2: фундамент – залізобетонна
стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.
Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 16 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 2, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 2 має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
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;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
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відомості
приватизації

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050)
63-10-526.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
11.02.2020 № 209.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000115-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,63 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 Полтавській та Сумській областях про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку № 3, що перебуває
на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою
відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5920983200:01:000:1016) площею 0,0771 га для обслуговування
одноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область,
Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.
Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва: одноквартирний житловий будинок № 3: фундамент – залізобетонна
стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.
Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 16 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 3 має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
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;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050)
63-10-526.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
11.02.2020 № 210.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,63 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 Полтавській та Сумській областях про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
одноквартирного житлового будинку №4, що перебуває
на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою
відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський
район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5920983200:01:000:1017) площею 0,0771 га для обслуговування
одноповерхового житлового будинку № 4 за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.
Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.

Характеристика об’єкта незавершеного будівництва: одноквартирний житловий будинок № 4: фундамент – залізобетонна
стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.
Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 16 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 129,37 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 064,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 064,69 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,47 грн.
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;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) Банк одержувача: Державна казначейська
служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім.
Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. +38 (050) 6310526.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
11.02.2020 № 211.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,29 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 50,65 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.
Продовження рубрики на стор. 16
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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
Яворівської КЕЧ (району) про проведення конкурсу на
право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ
м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Лот № 1. Нежитлове приміщення (позначення на поверховому плані – приміщення № 35) площею 27,7 м2 за адресою:
Львівська обл. Яворівський р-н, урочище Старий штаб, будівля інв.
№ 1, в/м № 21; з метою розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів,
кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
грудень 2019 року становить 2 116,50 грн (без ПДВ).
 Лот № 2. Нежитлове приміщення будівлі № 14 площею
313,5 м2, що знаходиться на території військового містечка
№ 48, за адресою: Львівська область, Яворівський р-н, смт ІваноФранкове, вул. Яворівська, 29; з метою розміщення майстерень, що
здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
грудень 2019 року становить 4 013,76 грн (без ПДВ).
 Лот № 3. Частина нежитлового приміщення будівлі № 58
площею 1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський район,
урочище «Пруське», 22, в/м 22; з метою розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
грудень 2019 року становить 60,08 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об`єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з
вимогами чинного законодавства України.
2. Використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями.
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди
буде вважатися припиненим.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й день після публікації цієї інформації.
Телефони для довідок: (03259) факс 2-11-30, тел. 21-11-40.
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: посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень та
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену
належним чином копію звіту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: посвідчену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або завірену в установленому порядку копію
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
част. № 1 (7,0 м2), част. № 2 (10 м2), № 6 – № 7 (24,4 м2), част.
№ 9 (2,0 м2), част. № 10 (0,8 м2), № 14 – № 17 (35,8 м2), част.
№ 18 (8,0 м2) загальною площею 88,0 м2 у приміщені № 12 на
11-му поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.
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 – Вінницький районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 6 приміщень, 5
частин приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2019: відновна – 50170,84 грн; залишкова –
1395,55 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 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);
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підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 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 17.00 27.02.2020 (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 у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 04.03.2020 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.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: приміщення загальною пло-

щею 56,9 м2 на другому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.01.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».

єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи, з наданням повноважень та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати
(завдатку та гарантії); додаткові пропозиції до договору оренди; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

інформація регіональних відділень фонду

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про скасування конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного майна

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ конкурс
щодо визначення орендаря державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення корпус-модуля, зона СТО, літера Н,
загальною площею 104,4 м2, яке розташоване за адресою: 03083,
м. Київ, просп. Науки, 57 та перебуває на балансі Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», опублікований в
газеті «Відомості приватизації» № 7 (1287) від 05.02.2020 на стор.
8, скасовується.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про результати проведення конкурсів
на право оренди державного майна, що відбувся 30.01.2020

За результатами конкурсу на право оренди державного окремо
індивідуально визначеного нерухомого майна, яке перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області, а саме:
частини нежитлового приміщення площею 5,0 м2 адміністративної будівлі за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Відродження, 170;
частини нежитлового приміщення площею 7,3 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська область,
м. Гола Пристань, вул. Берегова, 74;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 адміністративної
будівлі за адресою: Херсонська область, смт Велика Олександрівка,
вул. Братська, 14б конкурсною комісією визнано переможцем конкурсів Акціонерне товариство «МетаБанк».

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток
4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи 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 та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій
області РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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: нежитлова будівля літ. А-1 (будівля
магазину № 15) загальною площею 291,9 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
цілей приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: 9 одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н
87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004);
ЛАЗ-52523 д/н 29-84ЯАА (інв. № 208004), перереєстрований на
№ АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 № 3107АА) (інв. № 408005), перереєстрований на № АЕ9521АА; ЛІАЗ-677
д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстрований на № АЕ9516АА;
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ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на
№ АЕ9517 АА; ЛАЗ-5256 № 17308 АА (6624ДНУ) (інв. № 510084), перереєстрований на № АЕ9517АА.
Балансоутримувач: ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11228» (код за ЄДРПОУ 03113615).
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Берегова,
210.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
цілей приватизації шляхом викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: подібні (ідентичні, аналогічні)
колісні транспортні засоби.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,9 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 157,2 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Володимира
Моссаковського (К. Цеткін), 2а.
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 – ФОП Айрапетян Ю. С.
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 494,2 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2.
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 «Аптеки медичної академії».
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: нежитлові приміщення загальною
площею 138,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України».
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2.
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 «Версус».
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.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 12,6 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України».
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Пастера, 26.
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 – ФОП Гасимов С. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: торгово-зупиночний комплекс зупинки «Дачна» загальною площею 18,2 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний
комбінат».
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул. Рудна.
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 – ФОП Гріченко С. В.
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.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина тимчасової будівлі «Ангар»
загальною площею 350,7 м2, що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Ольгерда Бочковського (Щорса)
(біля житлового будинку 92).
Балансоутримувач: державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Ольгерда Бочковського (Щорса), (біля житлового будинку 92).
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 25,5 м2, що знаходяться в одноповерховій будівлі
приймальника-розподільника (літ. АА1).
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях (40 років Перемоги), 109.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Громадська організація «Кіровоградська організація захисту тварин «БІМ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
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 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею

12,0 м2, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України в Онуфріївському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Карпець Валерій Іванович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою
формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до 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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ 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 28 лютого 2020 р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 05.03.2020 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –

окреме майно у складі: лабораторний корпус (літера А) площею
859,5 м2, склад (літера Б) площею 351,2 м2, гараж (літера В)
площею 209,2 м2, огорожа № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23а.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 4 (чотири).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Крижанівського Б., 23а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2020.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно у складі: Путильська районна лабораторія (літера А) загальною площею 133,5 м2, віварій (літера Б) загальною
площею 53,4 м2, сарай (літера В) загальною площею 75,5 м2,
вбиральня (літера Г) площею 2,24 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька область, Путильський р-н, смт Путила,
вул. Кобилянської О., 18.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон (034) 255-31-39, телефакс
(034) 275-23-67.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 4 (чотири).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,18 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька область, Путильський р-н, смт Путила, вул. Кобилянської О., 18.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2020.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля ветлабораторії (літера А)
загальною площею 338,3 м2, сарай-склад (літера Б), насосна
(літера В), сарай (літ. Г, Д, Е), вбиральня (літера Є), вимощення I, огорожа № 1, 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька область, Глибоцький р-н, смт Глибока,
вул. Героїв Небесної сотні, 1б.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон (034) 255-31-39, телефакс
(034) 275-23-67.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 7 (сім).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,7955 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька область, Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Героїв Небесної сотні, 1б.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.01.2020.
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, 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: для
комплексу будівель та споруд – 8,0 тис. 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’єкта 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, передбаченим 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 РВ 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 (0342) 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок (0342) 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
В інформації РВ 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 малої приватизації, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» № 8 (1288) від 12 лютого 2020 року на сторінці 7, дату
проведення конкурсу слід читати: «27.02.2020».
В інформації РВ 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, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 8 (1288) від 12 лютого 2020 року на сторінці 7, дату проведення конкурсу слід читати: «27.02.2020».

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
1.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на третьому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі площею
10,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Черкаська обласна дитячо-юнацька громадська організація «Шаховий клуб Золотий пішак».
Дата оцінки: 29.02.2020.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 3 площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський
державний педагогічний університет ім. П. Тичини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 26, м. Умань,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Пачев М. О.
Дата оцінки: 29.02.2020.
2. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
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 2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації держав-

ної власності, окреме майно – приміщення магазину (літ. А-1)
загальною площею 62,4 м2, що не увійшло до статутного капіталу
ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Тальнівський щебзавод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 16.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 29 лютого 2020 року.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, окреме майно – адміністративна будівля (літ.
А2), ґанок а, ґанок 1а, ґанок 2а, пожежна драбина 3а, загальною площею 502,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл. м. Кам’янка,
пров. Галі Кудрі, 4.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 29 лютого 2020 року.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, окреме майно – нежитлова будівля (літ. А-ІІ
Н) загальною площею 732,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл. м. Шпола,
вул. Лозуватська, 53.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 29 лютого 2020 року.
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.
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 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 27 лютого 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 4 березня 2020 року об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,5 м2 на третьому поверсі
гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 105.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну».
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. Зелена, 105.
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк О. Р.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
вмивальні загальною площею 2,5 м2 на першому поверсі гуртожитку ВСП Технологічного коледжу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кульчицької, 10.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
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. Кульчицької, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк О. Р.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ VI загальною площею 4,0 м2 в підвалі гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Жовківська, 53.
Балансоутримувач: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ.
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. Жовківська, 53.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк О. Р.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 9,0 м2, яке розміщене на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС України
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: м. Львів, вул. Данила
Апостола, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ФАВОРИТ ЗНАК».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 106 площею 16,2 м2, яке знаходиться на другому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут».
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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Спеціалізована
державна експертна організація – Центральна служба Української
державної будівельної експертизи».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 111 площею 16,7 м2, яке розташоване на третьому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут».
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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Спеціалізована
державна експертна організація – Центральна служба Української
державної будівельної експертизи».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 308 площею 34,6 м2, яке знаходиться на шостому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут».
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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Р. І.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 265 – 268
площею 50,2 м2, які знаходяться на п’ятому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут».
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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Р. І.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 242 – 246
площею 72,8 м2, які знаходяться на п’ятому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут».
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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Р. І.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 270,1 м2, а саме: вбудовані нежитлові приміщення № 11, 13-20, 20а, 39 – 43, 76 площею 199,2 м2, які розміщені на
цокольному поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу, та нежитлові
вбудовані приміщення № 209-2012, 213а площею 70,9 м2, які розміщені на першому поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський
р-н, с. Краковець, вул. Вербицького, 54.
Балансоутримувач: ДФС України (в оперативному управлінні
Львівської митниці ДФС).
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., Яворівський р-н, с. Краковець, вул. Вербицького, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Автопорт Краковець».
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1-19
за планом) площею 14,0 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Берегівському районі Закарпатської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
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: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю «Діамант».
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 – 7, 11 – 2400,00
грн; для об’єктів № 8 – 10 – 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: РВ 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 об’єктів № 1 – 3 – під розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; для об’єктів № 4 –
11 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 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. 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 включно до 17.00. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

19 лютого 2020 року



12

відомості
приватизації

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Найменування об’єкта оцінки: пасажирський павільйон в
Лузанівці.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеса, пляж Лузанівка, 21/1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу шляхом викупу з компенсацією
орендарю невід’ємних поліпшень, визначення вартості невід’ємних
поліпшень.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з
аналітичним обліком: –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки вище 7740 грн комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 16.03.2020. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.03.2020
об 11.00. Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28,
731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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: нежитлові приміщення загальною площею 25,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23.
Балансоутримувач: Конотопська районна державна адміністрація.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 15,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, вул. Соборна, 23.
Балансоутримувач: Конотопська районна державна адміністрація.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ГО «Конотопська місцева організація
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 105,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44.
Балансоутримувач: Глухівське 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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Компанець І. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
13,96 м2 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.
Балансоутримувач: Сумський національний аграрний університет.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Корольков М. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.

19 лютого 2020 року

 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова,
2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 6. Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 83,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка,
вул. Грайворонська, 15.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Великописарівському районі 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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПриватБанк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 39,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44.
Балансоутримувач: Глухівське 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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Скосер О. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. 1-й провулок Гетьмана Мазепи, 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Сумській
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Телерадіокомпанія «Спектр».
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.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39.
Балансоутримувач: Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Янчук І. О.
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.
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108.
Балансоутримувач: Сумський будівельний коледж.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 11. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 134,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Героїв Майдану, 29.
Балансоутримувач: Управління охорони поліції в Сумській 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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Виконавчий комітет Лебединської міської ради.
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.
 12. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною
площею 5,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2, розміщена на першому поверсі триповерхової
будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2, розміщена на першому поверсі чотирнадцятиповерхової будівлі головного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 13. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною
площею 4,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 будівлі спортивного корпусу за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; 2) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 медичного факультету за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення адміністративної будівлі 3 державного пожежно-рятувального поста площею 32,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кирила Осьмака, 19, смт Шишаки, Полтавська обл.
Балансоутримувач: 1 державний пожежно-рятувальний загін ГУ
ДСНС України в 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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Шишацька місцева пожежна охорона.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення лабораторного корпусу площею 17,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці,
Полтавський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах.
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: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Спецвибухпром».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,2 м2 та частина даху площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава.
Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС
України по Полтавській області».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар»
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
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 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна: 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), – 4 500,00 грн.
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 РВ
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
28.02.2020 включно.
Конкурси відбудуться 05.03.2020 о 10.00 у РВ 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.
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відомості
приватизації

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ 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: окреме майно – нежитлова
будівля (магазин) загальною площею 51,1 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 63523, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Роздольне
(колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта
для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ 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 одиниця.
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 – 3,0 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: нежитлові приміщення на
першому поверсі триповерхового виробничого корпусу № 4
(інв. № 99004, реєстровий № МПВАДО006) загальною площею 227,94 м2, що перебувають на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання комунар», код за ЄДРПОУ
14308730.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Рудіка, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОПРОФПРОЕКТ».
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі 5-поверхового адміністративного будинку (інв. № 82468, літ. «А-5»), реєстровий номер
01292223.1.АААДЕД182, загальною площею 2,1 м2, що перебуває на балансі Державної податкової служби України (код за
ЄДРПОУ 39292197).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го
поверху поліклініки: частина приміщення гардероба № 8.1 площею
4,0 м2, частина приміщення реєстратури № 8.2 площею 8,0 м2, вбиральня № 12 площею 2,4 м2, вбиральня № 6 площею 4,5 м2, кабінет
№ 13 площею 18,6 м2, кабінет № 14 площею 17,9 м2, кабінет № 15
площею 8,5 м2, кабінет № 16 площею 12,5 м2, кабінет № 17 площею
9,2 м2; нежитлові приміщення 2-го поверху поліклініки: кабінет № 6
площею 15,2 м2, кабінет № 9 (праве крило) площею 20,0 м2; нежитлові
приміщення 3-го поверху поліклініки: кабінет № 35 (праве крило) площею 19,3 м2; нежитлові приміщення 5-го поверху поліклініки: кабінет
№ 18 площею 15,3 м2, кабінет № 19 площею 18,9 м2, що розміщені
у 7-поверховій будівлі навчально-наукового медичного комплексу
«Університетська клініка» ХНМУ (інв. № 10310018), загальною площею 174,3 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Олександра
Шпейєра, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Консультаційне відділення».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: приміщення бібліотеки площею 39,3 м2, розміщене на 1-му поверсі;
кімн. № 2-12, 2-13, 2-13А, 2-14, 2-15, 2-16, 2-16А, 2-17, 2-18,
2-19, 2-20, 2-29, ігрова кімната, два туалети, коридор (112,8 м2)
загальною площею 549,2 м2, розташовані на 2-му поверсі; кімн.
№ 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-34, 3-35, 3-36,
3-37, 3-39, 3-40, 3-41, 90, 91, 112, 113, клас англійської мови,
приміщення завгоспа, туалет, коридор (площею 162,0 м2) загальною площею 776,0 м2, розміщені на третьому поверсі; кімн.
№ 4-42, 4-43, 4-44, 4-44А, 4-44Б, 4-45, 4-46, 4-46А, 4-47, 4-48,
4-48А, 4-50, 4-51, 4-52, 4-53, туалет, коридор (125,0 м2) загальною площею 608,0 м2, розташовані на четвертому поверсі
4-поверхового навчального корпусу (інв. № 103100003), реєстраційний номер майна 02071205.1.РБНМЛП102, загальною площею
1972,5 м2, що перебувають на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. КАРАЗІНА, код за ЄДРПОУ 02071205.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 20.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
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Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Комунальний заклад «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області».
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 – 3,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн.
№ 4, 5, 6 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 890, літ. «И-2», загальною площею 69,0 м2,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківське
промислово-торгівельне підприємство», код за ЄДРПОУ 38494092.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Тарасівська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-комерційне підприємство ТЕХНОПРОМІМПЕКС».
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу «А» (інв. № 82815) загальною площею 2,0 м2, що
перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, код за ЄДРПОУ 2125585.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Валентинівська, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК».
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 – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху (кімн. № 205) площею 12,7 м2 та ділянка даху площею 15,0 м2 триповерхової будівлі інженерноадміністративного корпусу (інв. № 0005) загальною площею
27,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Харківський науководослідний інститут технології машинобудування», код за ЄДРПОУ
14311070.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кривоконівська, 30.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «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 – 2,2 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.
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – кімн. № 10 на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі
адміністративного корпусу (Літ. «В-5») загальною площею
6,0 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Державний
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», код за ЄДРПОУ 0209740.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Мироносицька, 25.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «СОКIЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху 4-поверхового учбового корпусу, інв. № 70994,
літ. «Д-4», загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, код за
ЄДРПОУ 02071197.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Голотенко С. С.
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 – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля на 1-му
поверсі 6-поверхового навчального корпусу, інв. № 70994,
літ. «И-6», загальною площею 8,7 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, код за
ЄДРПОУ 02071197.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Галеревич М. Б.
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 – 2,2 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 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).
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 РВ 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 РВ 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
РВ 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.
 1. Об’єкт малої приватизації державної власності
соціально-культурного призначення – недіючий літній кінотеатр
«Текстильник», який розташований за адресою: м. Херсон, с-ще
Текстильне, 1-ша Текстильна, 1а та перебуває на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00306710).
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 10.02.2020
№ 99).
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: будівлі кінотеатрів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,5 тис. грн.
 2. Об’єкт малої приватизації державної власності – будівля
недіючої районної електричної підстанції, який розташований за
адресою: м. Херсон, вул. Михайлівська,7 та перебував на балансі ВАТ
«Херсонський консервний завод дитячого харчування ім. 8 Березня»
(код за ЄДРПОУ 5529573).
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 10.02.2020
№ 100).
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: будівлі виробничо-складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,5 тис. грн.
 3. Об’єкт малої приватизації державної власності
соціально-культурного призначення – будівля профілакторію,
що перебував на балансі ВАТ «Херсонський консервний комбінат»
(ліквідовано) та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
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 10.02.2020
№ 96).
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до
Положення: окремі будівлі адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,5 тис. грн.
 4. Об’єкт малої приватизації державної власності – внутрішньозаводські залізничні колії, що перебував на балансі ВАТ
«Каховка» (код за ЄДРПОУ 01033504) (припинено) та розташований
за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7.
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
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ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 10.02.2020
№ 97).
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: шляхи та шляхові споруди залізничного
транспорту.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,5 тис. грн.
 5. Об’єкт малої приватизації державної власності – будівля
складу цивільної оборони, який перебуває на балансі ТДВ «Херсонське автотранспортне підприємство 16563» (код за ЄДРПОУ 3119026)
та розташований за адресою: Бериславське шосе, 44а, м. Херсон.
Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу господарським товариством (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
від 10.02.2020 № 98).
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до
Положення: окремі будівлі складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,5 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:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не
більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки,
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.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 29.01.2020, переможцями конкурсу визнано
таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: будівлі
енергоблоку з антресоллю загальною площею 2220,0 м2 за адресою:
04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 46, літ. «Б», що обліковується на балансі державного підприємства «Спортивний комплекс
«Авангард», з метою укладення договору оренди – товариство з обмеженою відповідальністю «Самсон». Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 13,5 тис. грн.
2. Щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: приміщень
виробничих майстерень корпусу № 1 загальною площею 2218,5 м2 на
третьому поверсі будинку пам’ятки архітектури та містобудування національного значення за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що обліковуються на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з
метою укладення договору оренди – дочірнє підприємство «Європейський центр консалтингу та оцінки». Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 15,0 тис. грн.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху площею 19,9 м2та підвальне приміщення площею
51,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 9а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Дмитришин
Павло Сергійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
80,2 м2 на першому та другому поверхах гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 40. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна.

19 лютого 2020 року

Продовження таблиці

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлове
приміщення

6,0

2 Нежитлове
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
3 Частина даху

66,7

м. Київ, просп.
Л. Гузара, 1,
корпус № 11
м. Київ, пл.
Перемоги, 2

4 Нежитлове
приміщення
5 Частина даху
та технічного
поверху
6 Нежитлове
приміщення

7 Нежитлові
приміщення

8 Частина даху
та технічного
поверху
9 Частина даху
та технічного
поверху
10 Частина даху
та частина
заасфальтованого
внутрішнього
подвір’я
11 Асфальтований майданчик
12 Частина нежитлового
приміщення

Балансоутримувач

Національний
авіаційний університет
ДП «Національний цирк
України»

ДП «Державна
циркова
компанія
України»
ПрАТ «ВФ
Україна»

31.01.20
6000

ПП «Максакова М»
ПрАТ «ВФ
Україна»

31.01.20
5500
31.10.19
5500

ФОП Парішкура В. В.

31.01.20
6000

ТОВ «Медичний
центр Бубновського»

31.12.19
7000

ПрАТ «Київстар»

31.01.20
5000

ПрАТ «Київстар»

31.01.20
5000

ПрАТ «Київстар»

31.01.20
5000

НУБіП України

ТОВ «Кегичівське»

29.02.20
5500

Центральний
госпіталь МВС
України

ТОВ «ЛИС»

29.02.20
5000

10,0

м. Київ,
ДП «Київська
вул. Шолуден- військовока, 27/6
картографічна
фабрика»
40,06 м. Київ,
ДП «ВО
вул. Гармат- «Київприлад»
на,Київ,
2 Кіль- ДП
61,3 (в т. м.
ч. 39,8 та цева дорога, 4 «Електронмаш»
21,5)
60,9 м. Київ, вул. Є. Бортницьке міжХарченка, 2
районне управління водного
господарства ім.
Гаркуші М. А.
230,1 м. Київ,
Національний
вул. Фізкульту- університет
ри, 1
фізичного виховання і спорту
України
42,0 (в м. Київ,
Національний
т.ч. 34,0 вул. Космічпедагогічний уніта 8,0) на, 8б
верситет ім. М.
П. Драгоманова
38,0 (в т. м. Київ,
Національний
ч. 30,0 та вул. Тургенєв- педагогічний уні8,0)
ська, 8/14
верситет ім. М.
П. Драгоманова
32,8 (в т. м. Київ,
Національний
ч. 25,0 та вул. Пирого- педагогічний уні7,8)
ва, 9
верситет ім. М.
П. Драгоманова
30,0
2,0

м. Київ,
вул. Генерала
Родимцева, 7
м. Київ,
вул. Бердичівська, 1 (літ.
«Н», літ. «Р»)

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
ФОП Марти- 31.01.20
нов С. В.
5000

31.01.20
5000

Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «Євро-Курс».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адмінбудівлі площею 110,62 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. 16 Липня,38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ДП «Державний
науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина котельні площею 1,5 м2 та
частина димохідної труби площею 2,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., с. Мирогоща, вул. Студентська, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «КомЛайн».

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

13 Нежитлове
приміщення

Площа, м2

52,7

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс
Перемоги, 14 Мінтрансу»

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
ДУ «Держгі31.01.20
дрографія»
6000

Конкурси відбудуться 04 березня 2020 року о 15.00 в РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка,
50г.
Документи приймаються до 12.30 27 лютого 2020 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн 108. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 04 березня 2020
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатку 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху, частина даху та частина заасфальтованого внутрішнього подвір’я є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних
пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини
будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є: майданчики.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: «Стоянка відстою автобусів транпортного цеху», реєстровий номер 24584661.303.АААЖАВ989,
площею 3161,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
область, м. Вараш, мікрорайон Перемоги, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Олеш Сергій Васильович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину площею 83,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область,
Сарненський район, с. Тинне, вул. Лісова, 35а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Речун Софія Василівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
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засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина холу адміністративного
призначення площею 1,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Міцкевича, 14. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража-майстерні
площею 17,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, смт Гоща, вул. Незалежності, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Яковишин
Андрій Сергійович
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому 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.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях о 9.00 через 14 днів після публікування цього інформаційного повідомлення, за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок: 26-79-91.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській та Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення

площею 781,4 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Рибалко, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020. Замовник оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник
робіт з оцінки – ТОВ «ФОРА». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення
кафе площею 241,05 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 4 та нежитлові приміщення їдальні площею 342,7 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3, що перебувають на балансі
Житомирського державного агроекологічного університету.

№ 9 (1289)

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 38 та Житомирська обл., м. Житомир, вул.
Пушкінська, 59.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Старикова Д.В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 4000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення
(буфет та кухня) площею 37,3 м2 в будівлі гуртожитку № 2 (літ.
А), що перебуває на балансі Житомирського державного агроекологічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. І. Франка, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Бахмацька Л.П.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення
площею 30,7 м2 будівлі магазину, що перебуває на балансі філії
«Північна» Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 42.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Подорова М. С.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Державного університету Житомирська політехніка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки - Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПриватБанк».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення
площею 69,7 м2 будівлі прохідної з магазином (літ. Л), що перебуває на балансі філії «Північна» Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. С. Кемського, 52А.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Мішура О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення
(кімната) площею 10,3 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку Овруцької
районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Шевченка, 49.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ПП «Андвол». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця
– 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності
– суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг 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.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, шляхом поштового відправлення на адресу: м.
Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. (0412) 420-418.

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.12.2019

м. Київ

№ 1466

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 05 квітня 2018 року № 301/18
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) «КОМПАНІЯ ДК ГРУП»
(вх. Фонду державного майна України від 12 грудня 2019 року
№ 1363/35369), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05
квітня 2018 року № 301/18, виданий Фондом державного майна
України ТОВ «КОМПАНІЯ ДК ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 41945264).
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
10.01.2020

м. Київ

№5

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 16 лютого 2018 року № 156/18
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 зверненням суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ГОБСЕК»
(вх. Фонду державного майна України від 12 грудня 2019 року
№ 1351/35278), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
16 лютого 2018 року № 156/18, виданий Фондом державного майна України ПП «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ГОБСЕК» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ 26210462).
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
17.01.2020

м. Київ

№ 70

Щодо анулювання сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 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 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291
(із змінами), відповідно до наказу Фонду державного майна України від 12 грудня 2019 року № 1319, яким тимчасово зупинено
дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами
оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання, до штатного складу яких входять зазначені вище
оцінювачі), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом державного майна України суб’єктам господарювання
згідно з додатком.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо
інформування громадськості про зміст 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

Додаток
до наказу ФДМУ від 17.01.2020 № 70
ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати
суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням дії
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
№
з/п

Суб’єкти господарювання

Регіон

Код
ЄДРПОУ

Номер
сертифіката
суб’єкта
оціночної
діяльності

Дата видачі
сертифіката
суб’єкта
оціночної
діяльності

1

ТОВ «КОМПАНІЯ
АЛЬМАТЕЯ»

м. Київ

33297650

287/17

07-04-2017

2

ТОВ «ЗЕМЮРКОНСАЛТИНГ»

Київська обл.

34442632

256/18

26-03-2018

3

ТОВ «ВІРНИЙ
ВИБІР – 5617»

м. Харків

42994092

498/19

27-06-2019

4

ТОВ ФІРМА «СІВЕКС» м. Київ

14359489

1257/17

26-12-2017

5

Сушенцева Лілія
Леонідівна

81/17

06-02-2017

Дніпропетров- 1916500109
ська обл.

19 лютого 2020 року

16

відомості

№ 9 (1289), 19 лютого 2020 року

приватизації

Департамент приватизації,
т. 200-31-64

мала приватизація
продаж об’єктів малої приватизації
Продовження. Початок рубрики на стор. 1– 8

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 незавершеного будівництва – котельня для
ЖКГ, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Велика
Бурімка» (19940, Черкаська обл., Чорнобаївський район,
с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 17)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: котельня для ЖКГ, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Велика Бурімка».
Місцезнаходження об’єкта: 19940, Черкаська обл., Чорнобаївський район, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 17.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований в селі Велика Бурімка. Будівництво котельні тривало з 1990
до 1991 рр., об’єкт не законсервований, будівельна готовність: 58 %.
Фундамент – бетонні блоки; стіни, перегородки цегляні; перекриття
залізобетонні; покрівля – руберойд. Фізичний стан одноповерхової
цегляної недобудови задовільний, але об’єкт піддається негативному
впливу природних явищ.
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 2029198471251.
Балансоутримувач: ПрАТ «Велика Бурімка» (код за ЄДРПОУ:
00486818). Адреса балансоутримувача: 19940, Черкаська область,
Чорнобаївський район, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 14.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт незавершеного будівництва розташовується на земельній ділянці сільськогосподарського
призначення площею 1,8664 га, яка перебуває в оренді ПрАТ «Велика
Бурімка» (договір оренди діє з 06.07.2017 до 31.12.2026); кадастровий номер 7125181200:02:000:0114. Окремо під об’єкт приватизації
земельна ділянка не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20 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: 139 135,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 69 567,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 69 567,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 913,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 956,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 956,75 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


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

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАКАЗ

НАКАЗ

31.01.2020

м. Київ

№ 173
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Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 29 листопада 2018 року № 933/18
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) «АКТИВ ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна
України від 17 січня 2020 року № 1330/01598),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 листопада 2018 року № 933/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «АКТИВ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 38576253).
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

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01

!

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 10.02.2020
№ 00109-О (протокол № 1 від 07.02.2020 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-2020-01-08-000010-1.
Період між аукціонами:
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 – 1 391,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 695,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 695,67 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.

м. Київ

№ 174

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 15 березня 2019 року № 217/19
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)
«ПАС7» (вх. Фонду державного майна України від 10 січня 2020 року
№ 1351/00697), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 березня 2019 року № 217/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ПАС7» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
42232452).
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

05.02.2020

м. Київ

№ 205

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 18 травня 2018 року № 402/18
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 фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Спіцина Ігоря Анатолійовича (вх. Фонду
державного майна України від 17 січня 2020 року № 1335/01614),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 травня 2018 року № 402/18, виданий Фондом державного майна України
ФОП Спіцину Ігорю Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2418203313).
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
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