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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Окреме майно – нежитлова будівля Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1» загальною
площею 455,6 м2, крім підпірної стінки № 2, із сходами № 1, розташованої за адресою:
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 2/2, приватизоване шляхом продажу на аукціоні за методом зниження стартової ціни юридичною особою – ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК», код ЄДРПОУ 42796845, за ціною 3600000,00 грн (три мільйони шістсот
тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 600000,00 грн (шістсот тисяч грн 00 коп.).

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

Наказом регіонального відділення від 29.05.2020 № 12/01-15-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – гаража на дві машини загальною площею 51,03 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н,
смт Томаківка, вул. Незалежна, 1. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни фізичною особою – Пільхом Андрієм Володимировичем. Ціна
продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить 14 460,00 грн (чотирнадцять
тисяч чотириста шістдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 2 410,00 грн (дві тисячі
чотириста десять гривень 00 коп.).

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

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 7 за адресою: Київська область, Баришівський р-н, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна,
22 приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною
особою – громадянкою України – Донець Тетяною Петрівною. Ціна продажу об’єкта становить 52 801,20 грн, у тому числі ПДВ – 8 800,20 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт державної власності, окреме майно – нежитлова будівля (літ. А-ІІ Н) загальною
площею 732,9 м2, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Лозуватська, 53 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Акціонерним товариством
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код за ЄДРПОУ 03361402),
яке єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні з умовами. Ціна продажу
об’єкта – 2 150 100,00 грн (два мільйони сто п’ятдесят тисяч сто гривень 00 копійок),
у тому числі ПДВ – 358 350,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації комунальної власності – незавершене будівництво по реконструкції непридатного для проживання житлового будинку під офіс за адресою: Львівська
область, м. Червоноград, вул. Мишуги,12, що перебуває на балансі Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано фізичною особою – Бойко
Тетяною Степанівною за ціною 81 356,40 грн, у тому числі ПДВ – 13 559,40 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – артсвердловина за адресою: Волинська
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38. Покупець об’єкта малої приватизації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріелті «ВВ». Ціна, за якою придбано
об’єкт малої приватизації: 52 656,00 грн (п’ятдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят шість
гривень 00 копійок) без ПДВ.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – колишнє приміщення банку «Україна»
(Одеська область, Лиманський р-н, смт Доброслав, вул. Центральна, 45), яке перебуває
на балансі Управління державної казначейської служби в Лиманському районі Одеської
області (код за ЄДРПОУ 37984056), приватизовано фізичною особою – Явнішкісом Євгеном Едуардовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за
якою придбано об’єкт, становить 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень 00 копійок),
у т. ч. ПДВ – 40000,00 грн.
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – корпус млина (літ. А) загальною площею
636,7 м2 (площа забудови – 751 м2), який в процесі приватизації не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00955207, що розташований за адресою: Одеська область, Саратський район, смт Сарата, вул. Мельнична,
77 та перебуває на зберіганні ТОВ «Курортстрой», приватизовано фізичною особою –
Небогою Ольгою Іванівною, яку визнано переможцем електронного аукціону за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна,
за якою придбано об’єкт, становить 5344,80 грн (п’ять тисяч триста сорок чотири гривні
80 копійок), у т. ч. ПДВ – 890,80 грн.
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – магазин № 2 (Одеська область, м. Ізмаїл,
Болградське шосе, 12), який не увійшов до статутного капіталу ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ
01037956), приватизовано фізичною особою – Запша Дмитром Михайловичем, якого
визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
38004,00 грн (тридцять вісім тисяч чотири гривні 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 6334,00 грн.

України

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

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

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина будівлі ветлікарні загальною
площею 121,2 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин,
вул. Берестецька, 68, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, приватизовано фізичною особою – Луцків Мирославом Івановичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2017303356. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 60 600,00 грн
(шістдесят тисяч шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 10 100,00 грн (десять
тисяч сто гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину загальною площею
305,6 м2 за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що перебуває на
балансі ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», код ЄДРПОУ 2971506, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Галант
ЛТД», код за ЄДРПОУ 23308137, шляхом викупу єдиним заявником. Ціна, за якою придбано
об’єкт приватизації, – 151 800,00 грн (сто п’ятдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 25 300,00 грн (двадцять п’ять тисяч триста гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва «Лікеро-горілчаний завод»,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Руслана Коношенка, 74а та обліковується на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»,
код за ЄДРПОУ 37199618
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва
«Лікеро-горілчаний завод» (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Руслана Коношенка, 74а.
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код за ЄДРПОУ 37199618, контактні дані: тел. (03849) 9-12-49.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва «Лікеро-горілчаний завод» розташований
на земельній ділянці площею 4,8194 га (кадастровий № 6810400000:20:002:0004). Цільове
призначення земель – для обслуговування виробничих баз. Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Індексний номер витягу 132436436. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1609194268104.
Будівництво об’єкта здійснювалося з 1994 р. до 1997 р. До будівель та споруд заводу належать: адмінбудинок, рівень будівельної готовності – 66 %; будівля їдальні, рівень будівельної готовності – 60 %; будівля гаража, рівень будівельної готовності – 57 %; будівля
складу готової продукції, рівень будівельної готовності – 72 %; будівля трансформаторної
підстанції, рівень будівельної готовності – 77 %; будівля овочесховища (виробничий корпус), рівень будівельної готовності – 33 %; внутрішньоплощадочна каналізаційна мережа;
теплотраса. Балансова вартість об’єкта станом на 31.12.2019 – 2331831,71 грн.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 09 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням
стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
з 8.00 до 17.15 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 об’єктів незавершеного будівництва здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
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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 з умовами:
2 331 831,71 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 233 183,17 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 165 915,86 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 116 591,59 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
1 165 915,86 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 116 591,59 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта протягом
5 років з дня підписання договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених в договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно
за згодою органу приватизації.
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 Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «УКРСПИРТ», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сущевська Олена Олександрівна,
тел. (03849) 9-12-49.
Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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-2020-06-01-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – 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 з умовами: 23318,32 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 11659,16 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 вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва «Магазин і оздоровчий
центр (літ. А-1)» що знаходиться за адресою: Хмельницька
обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко,
1 та обліковується на балансі Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»,
код за ЄДРПОУ 37199618
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва «Магазин і оздоровчий центр (літ. А-1)» (далі –
Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський
р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код за ЄДРПОУ 37199618, контактні дані: тел. (03849) 9-12-49.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва «Магазин
і оздоровчий центр (літ. А-1)». Відсоток готовності будівництва становить
41 %. Фундамент залізобетонний, стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, підлога цементна. Балансова вартість станом на
31.12.2019 – 172 864,68 грн. Земельна ділянка окремо під об’єкт незавершеного будівництва не виділена.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
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2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами
Дата та час проведення аукціону: 14 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об`єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва 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 з умовами:
172 864,68 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 17286,47 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 86432,34 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 8643,23 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
86432,34 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 8643,23 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта протягом
5 років з дня підписання договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених в договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно
за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «УКРСПИРТ», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сущевська Олена Олександрівна,
тел. (03849) 9-12-49.
Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 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-2020-05-25-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону:
на аукціоні з умовами: 1728,65 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
864,32 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 вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку, інв. № 1, у складі:
незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30,
поверненого за рішенням суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок,
інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід
в підвал, літ. Б, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30,
повернений за рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: об’єкт приватизації – це житловий будинок, інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, літ. А, вхід в підвал, літ. Б.
Недобудований житловий будинок двоповерховий літ. А: фундамент –
із залізобетонних блоків; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхове перекриття залізобетонне; покрівля відсутня; підлога відсутня; сходи
відсутні, віконні та дверні прорізи відсутні, електропостачання, водопостачання, каналізація, газопровід, опалення відсутні. Площа в основі будівлі – 285,8 м2, висота – 6,30 м, об’єм – 1804 м3. Висота поверху – 3,15 м.
Планувалося що будинок буде двоповерховий. Вхід в підвал розташований
зі сторони бокового фасаду будинку.
Рівень будівельної готовності житлового будинку – 50,8 %.
Вхід в підвал літ. Б: фундамент – котлован; стіни – залізобетонні блоки; перегородки відсутні; покрівля відсутня; перекриття – залізобетонні
плити; підлога відсутня; сходи залізобетонні; електропостачання, водопостачання, каналізація, газопровід, опалення відсутні. Вхід в підвал,
літ. Б, є в наявності, тому рівень будівельної готовності можна прийняти
умовно рівним 100 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації в частині житлового будинку, літ.
А, – 60 %. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт приватизації розташований на вулиці Вишнева, уздовж дороги
з асфальтовим покриттям, на відстані близько 20 м від дороги, неподалік
розташовані: житлові будинки, територія вільна від забудови. По адміністративному діленню зона розташування об’єкта приватизації належить
до периферійної зони села Єлизаветівка.
Будівельний майданчик не огороджений, земельна ділянка під
об’єктом приватизації заросла дикоростучими деревами, чагарниками,
бур’яном (дерева та кущі також проростають всередині та з під фундаментів). Конструктивні елементи житлового будинку зазнали значних
руйнувань: спостерігається масове вивітрювання цементного розчину зі
швів між блоками та руйнування цегли в цегляній кладці стін (на ділянках
цокольної частини та стін, де виконана цегляна кладка); руйнування бетонних блоків в цокольній частині будинку; віконні та дверні прорізи відсутні; по бетонних блоках фундаментів та стін спостерігаються тріщини,
місцями руйнування бетону, навкруги об’єкта приватизації знаходиться
будівельне та побутове сміття.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною
площею 0,2000 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
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: 10 липня 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, із 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 малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, поверненого
за рішенням суду у державну власність, 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 статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 359 753,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 179 876,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 179 876,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 35 975,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 987,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17 987,65 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 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 6 800,00 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 вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти, суму ПДВ).
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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 вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова
Наталя Андріївна, (061) 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 02.06.2020 № 12/1-188.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000043-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 597,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 798,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 798,77 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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
 Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
нежитлові приміщення, А загальною площею 434,2 м 2 за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Південний бульвар, 41.
Дані про будівлі та земельні ділянки: вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 434,2 м2 розташовані на першому поверсі
п’ятиповерхового цегляного житлового будинку 1991 року побудови.
Фундамент із залізобетонних блоків, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, підлога – бетон, паркет, дерево, бетон, покрівля – металочерепиця,
руберойд. Вікна металопластикові. Інженерні комунікації підведені згідно
з проектом (опалення, електропостачання, водопостачання, каналізація),
перебувають у неробочому стані. Будівля не має огородження, розташована в серединній зоні Івано-Франківська, на відстані 1,2 км від центру
міста. До будинку є асфальтована під’їзна дорога.
Житловий будинок розташований на земельній ділянці площею
0,1791 га. Кадастровий номер 2610100000:04:004:0199, Державний
акт на право користування земельною ділянкою від 18.10.2000 І-ІФ
002727. Правокористувач – Івано-Франківська експедиція з геофізичних
досліджень в свердловинах ДГП «Укргеофізика». Цільове призначення:
02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Обмеження у використанні земельної ділянки пов’язані з
охоронними зонами навколо інженерних комунікацій та об’єкта енергетичної системи.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: приміщення
перебуває в оренді згідно з договором оренди № 07/16 від 20.04.2016 між
регіональним відділенням, Івано-Франківською експедицією з геофізичних
досліджень в свердловинах ДГП «Укргеофізика» та громадською організацією «Івано-Франківське обласне об’єднання ветеранів «Самопоміч»
строком на 25 років – до 20.04.2041.
Інформація про балансоутримувача: Івано-Франківська експедиція
з геофізичних досліджень в свердловинах ДГП «Укргеофізика», адреса:
76492, м. Івано-Франківськ, вул. Українських Декабристів, 54, код ЄДРПОУ
01432776, тел. (034) 554732.
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: 3 липня 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 з умовами – 863 177,01 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 431 588,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
431 588,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 86 317,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 43 158,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 43 158,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
договір оренди № 07/16 від 20.04.2016, укладений між регіональним
відділенням, Івано-Франківською експедицією з геофізичних досліджень
в свердловинах ДГП «Укргеофізика» та громадською організацією «ІваноФранківське обласне об’єднання ветеранів «Самопоміч», строком на 25
років – до 20.04.2041 зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а у разі якщо покупцем об’єкта приватизації є орендар, – дія
відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.
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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 за який об’єкт
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: м. Івано-Франківськ, вул. Південний бульвар, 41.
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 вебсайта: 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 Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 01.06.2020
№ 124 «Про затвердження умов продажу об’єкта».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-05-14-000001-1.
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 з умовами – 8 631,77 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 315,89 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
4 315,89 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення електронного аукціону з продажу
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Державного комерційного підприємства
«Готель «Слов’янський»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс
Державного комерційного підприємства
«Готель «Слов’янський».
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Монастирська, 2а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33460802.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2019 –
22 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 55.10 – Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
що було реалізовано за три роки та останній звітний період

Назва основних видів
продукції (робіт, послуг)

Вид послуг, одиниця виміру
Діяльність готелю
Діяльність ресторану, бару

Обсяги виробництва у грошоОбсяги виробництва у натувих одиницях виміру, тис. грн
ральних одиницях виміру
без ПДВ
2017
рік

2018
рік

2019
рік

І кв.
2020
року

2017
рік

2018
рік

2019
рік

І кв.
2020
року

Ліжко- Ліжко- Ліжко- Ліжкомісць місць місць місць
1327

1804

2608

279

725

1118

1390

156

–

–

–

–

1241

887

1153

144

Основні показники господарської діяльності з
а останні три роки та останній звітний період
№
Найменування показника
2017 рік
з/п
1 Обсяг реалізації продукції товариства,
1966
тис. грн
2 Собівартість реалізованої продукції (това6508
рів, робіт, послуг), тис. грн
3 Рентабельність (відношення обсягу реалі30,2
зації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
3 Балансовий прибуток, тис. грн
-4542
5 Величина чистого прибутку, тис. грн
-5693
6 Вартість необоротних активів (балансо68309
ва), тис. грн
7 Вартість оборотних активів (балансова),
349
тис. грн
8 Вартість активів (балансова), тис. грн
68658
9 Вартість власного капіталу, тис. грн
67873
10 Дебіторська заборгованість, тис. грн
18
11 Кредиторська заборгованість, тис. грн
785
12 Середньооблікова чисельність праців26
ників, осіб

2018 рік

2019 рік

2005

2543

І кв.
2020 року
300

6405

7245

1688

31,3

35,1

17,8

-4400
-5375
62953

-4702
-5704
57589

-1388
-1520
56248

208

128

127

63161
62498
27
663
20

57717
56794
29
923
22

56375
55274
17
1101
23

Підприємство має кредиторську заборгованість, а саме:
Кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість
на 01.01.2020
на 01.04.2020
пропропропроНайменування показника
усього,
усього,
строчена строчена
строчена строчена
у тому
у тому
менше більше
менше більше
числі
числі
30 днів 360 днів
30 днів 360 днів
Заборгованість із виплати
161
–
–
271
67
–
заробітної плати, тис. грн
Заборгованість зі сплати по430
–
350
491
15
350
датків і зборів, тис. грн
Заборгованість перед по332
24
–
339
101
–
стачальниками, тис. грн
Кредити, отримані у вітчиз–
–
–
–
–
–
няних банках, тис. грн
Загальна сума креди923
24
350
1101
183
350
торської заборгованості,
тис. грн
У тому числі поточні зобов’язання перед бюджетом
та соціальними фондами станом на 01.04.2020:
1 тис. грн
земельний податок;
3 тис. грн
ПДВ;
416 тис. грн
ПДФО з фіз. осіб;
39 тис. грн
єдиний соціальний внесок;
25 тис. грн
військовий збір;
7 тис. грн
податок на нерухоме майно.

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення):
до складу єдиного майнового комплексу входить нежитлове приміщення, готель «Слов’янський» (будівля) загальною площею 4883,9 м2: всього
по готелю – 4752,7 м2, всього по котельні і гаражу – 131,2 м2. Опис об’єкта:
А-4 будівля готелю (1-й поверх); А-4 будівля готелю (цокольний поверх);
А-4 будівля готелю (2-й, 3-й, 4-й поверхи); А 1-1 надбудова; а-1 ґанок; а 1-1
навіс; а2 ґанок; а3 ґанок; а4 ґанок; а5 ґанок; а6 вхід цокольний поверх; а7 вхід
цокольний поверх; Б-1 будівля котельні, гаража. Рік побудови – 2005.
Право власності на будівлю готелю зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Управління
капітального будівництва Чернігівської ОДА. Реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна: 1397308674105.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка не сформована.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює, відходи
не утворює і не розміщує.
За I квартал 2020 року екологічний податок нарахований в сумі 500,01 грн.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію
див. на вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyjkompleks-derzhavnogo-komertsijnogo-pidpryyemstva-gotel-slov-yanskyj/.
З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті:
http://www.investroom.spfu.gov.ua або http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03 липня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» (далі – Закон) 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 року № 432.
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону.
Відповідно до ст. 20 Закону у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі –
дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Відповідно до ст. 28 Закону особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками
їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем
та законодавства України.
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 (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 57 717 485,60 грн (п’ятдесят сім мільйонів сімсот
сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п’ять грн 60 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 5 771 748,56 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта буде нараховано ПДВ відповідно
до чинного законодавства України.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 28 858 742,80 грн
(двадцять вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дві
грн 80 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 885 874,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта буде нараховано ПДВ відповідно
до чинного законодавства України.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
28 858 742,80 грн (двадцять вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дві грн 80 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 885 874,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта буде нараховано ПДВ відповідно
до чинного законодавства України.
4. Додаткові умови продажу
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний забезпечити:
1) погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на
об’єкт приватизації заборгованості Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» із заробітної плати, перед Державним бюджетом України, місцевими бюджетами, Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка склалася на дату переходу до покупця права
власності на об’єкт приватизації;
2) недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності
на об’єкт приватизації.
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 у м. Київ;
МФО 820172.
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Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: 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-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 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 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 03.06.2020 № 13/341 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2020-04-21-000001-3.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 577 174,86 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 288 587,43 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 288 587,43 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 з умовами об’єкта малої приватизації – окремого
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: асфальтні
площадки (інв. № 102, 114), ваги автомобільні (інв. № 604),
заглиблений склад (інв. № 015), контора-лабораторія
(інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112),
повітряна електросилова лінія (інв. № 200), пождепо і баня
(інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012),
робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад № 2
(інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004),
склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), склад № 8
(інв. № 007) за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258-Б, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки
(інв. № 102,114), ваги автомобільні (інв. № 604), заглиблений
склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв. № 013),
мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна
електросилова лінія (інв. № 200), пождепо і баня (інв. № 010),
пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012), робоча башня
(інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад № 2 (інв. № 002),
склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004), склад № 5
(інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 (інв. № 007).
Місцезнаходження об’єкта: 81500, Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258-Б.
Відомості про об’єкт:
характеристика об’єктів: асфальтні площадки (інв. № 102,114): асфальтна площадка (інв. № 102): площа – 1400 м2, покриття асфальтобетон товщиною 10 см, основа пісково-щебенева товщиною 40 см. Рік
побудови – 1968; асфальтна площадка (інв. № 114): площа – 1125 м2,
покриття – асфальтобетон товщиною10 см, основа пісково-щебенева
товщиною 40 см. Рік побудови – 1968; ваги автомобільні (інв. № 604):
площа об’єкта – 37,3 м2, висота – 2,6 м, 3,9 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги – бетон.
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1978; заглиблений
склад (інв. № 015): площа об’єкта – 113,3 м2, висота – 2,6 м. Фундамент
бетонний, стіни бетонні, перекриття з/бетонне, сходи бетонні, підлоги –
бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; контора-лабораторія (інв.
№ 013): площа об’єкта – 150,1 м2, висота – 3,1 м. Фундамент бетонний,
стіни – дерево, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги – бетон.
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1939; мехмайстерня
(інв. № 009): площа об’єкта – 95,0 м2, висота – 3,7 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля шифер, підлоги – бетон.
Без комунікацій. Рік побудови – 1965; огорожа (інв. № 112): довжина – 90
пог. м. Плити бетонні розміром 4 х 2,2 – 5 шт., плити бетонні розміром 2,5
х 2,2 – 11 шт. Проведено ремонт у 1997 р. бетонними плитами розміром
2,5 х 2,2 – 17 шт. Огорожа цегляна в 0,5 цегли 30 прольотів по 3 м. Рік
побудови – 1972; повітряна електросилова лінія (інв. № 200) – довжина
200 пог. м. Стовпи бетонні СВ-9,5 – 5 шт. Повітряна лінія А-10. Рік побудови – 1992; пождепо і баня (інв. № 010): площа об’єкта – 60,1 м2, висота – 3,25 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне,
покрівля – шифер, підлоги – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1948; пождепо (інв. № 014): площа об’єкта – 25,1 м2, висота – 2,9 м.
Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля – толь,
підлоги – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; прохідна
(інв. № 012): площа об’єкта – 42,7 м2, висота – 2,5 м. Фундамент бетонний,
стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги – бетон.
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1955; робоча башня
(інв. № 011): площа об’єкта – 97,6 м2, висота – 12,5 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля – шифер, підлоги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1960; склад № 1 (інв. № 001): площа
об’єкта – 910,3 м2, висота – 4,0 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, підлоги – бетон, плитка. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1939; склад № 2 (інв. № 002): площа об’єкта – 905,9 м2,
висота – 3,6 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер,
підлоги – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1939; склад № 3
(інв. № 003): площа об’єкта – 1211,7 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено,
побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1961; склад
№ 4 (інв. № 004): площа об’єкта – 643,4 м2, висота – 3,8 м. Фундамент
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бетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1961;
склад № 5 (інв. № 005): площа об’єкта – 1218,3 м2, висота – 3,6 м, 5,0 м.
Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, підлоги – бетон.
Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1966; склад № 6 (інв. № 006): площа об’єкта – 993,5 м2, висота – 3,8
м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, підлоги – бетон.
Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1951; склад № 8 (інв. № 007): площа об’єкта – 558,5 м2, висота
приміщень – 4,7м; 7,75м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття
дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено.
Без комунікацій. Рік – побудови 1952.
Об’єкт частково перебуває в оренді, а саме: укладений договір оренди
на нерухоме державне майно – будівля складу № 1 (інв. № 001), будівля
складу № 4 (інв. № 004), ваги автомобільні (будівля вагової) (інв. № 604),
між Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області та фізичною особою – підприємцем Флюнт Н. Й. з метою розміщення виробництва бетонних
блоків (інше використання нерухомого майна). Договір діє до 25 грудня 2020
року. Орендна плата за квітень 2020 року становить 13 032,71 грн.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці, яка перебуває в постійному користуванні (державний акт на право
постійного користування ІІ-ЛВ № 005495 від 16.06.1998). Форма власності – державна. Загальна площа земельної ділянки – 2,4983 га. Інформація
про кадастровий номер на земельну ділянку відсутня.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Стрийський комбінат
хлібопродуктів № 1», код ЄДРПОУ 04056463. Адреса балансоутримувача:
82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2. Контактна особа – Меркотан Ігор Володимирович, ( 03245)4-43-56.
Контактна особа від органу приватизації – Дідик Оксана Степанівна
(тел. 032-261-62-14).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 липня 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:
асфальтні площадки (інв. № 102,114), ваги автомобільні (інв. № 604), заглиблений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна електросилова лінія
(інв. № 200), пождепо і баня (інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна
(інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад
№ 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004), склад
№ 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 (інв. № 007) за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258-Б, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів
№ 1», 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 з умовами – 13 449 374,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 724 687,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 724 687,00 грн ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 344 937,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672 468,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 672 468,70 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 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Договір оренди нерухомого державного майна № 36 від 26.02.2015
(зі змінами) на частину майна, а саме: будівля складу № 1 (інв. № 001),
будівля складу № 4 (інв. № 004), ваги автомобільні (будівля вагової)
(інв. № 604), які розміщені за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258-Б, укладений між Регіональним відділенням ФДМУ
по Львівській області та фізичною особою – підприємцем Флюнт Н. Й.,
зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. Договір
оренди діє до 25.12.2020 включно. Орендна плата за квітень 2020 року
становить 13 032,71 грн.
2. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі
2 450,00 грн (дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ
на рахунок органу приватизації № UA788201720343130003000157855 в
ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
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 вебсайта 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/elektronnimajdanchiki-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 промо-сторінці ФДМУ: www.privatization.gov.ua та 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-2019-03-14-000003-1.
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 з умовами – 134 493,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 67 246,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67 246,87 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про проведення
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі магазину, що розташовується за
адресою: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92-а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля магазину.
Місцезнаходження об’єкта: м. Подільськ, вул. Бочковича, 92-а.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю з 13 приміщень загальною площею 252,0 м2. Будівля забезпечена електро-, водопостачанням та каналізацією, перебуває у задовільному стані. Об’єкт перебував в оренді у СПД «Присяжний С. А.». За
час оренди орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні поліпшення
орендованого майна.
Балансоутримувач відсутній: згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань юридичну особу – ВАТ «Котовський цукровий завод», до статутного
капіталу якого не увійшов об’єкт, припинено 17.07.2014.
На теперішній час за договором зберігання № 49 від 09.12.2019 об’єкт
перебуває на зберіганні фізичної особи – Присяжного С. А.
Відомості про земельну ділянку: за інформацією відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області
від 12.03.2020 № 8-15-0.230-121/115-20, дані щодо земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт приватизації, відсутні.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: чинних договорів оренди об’єкта або його частин немає. Об’єкт
перебував в оренді з 2004 року до липня 2019 року. У 2004 році орендарем
з дозволу регіонального відділення були здійснені невід’ємні поліпшення,
розмір яких визначений за результатами незалежної оцінки та підлягає
компенсації колишньому орендареві.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 липня 2020 року.
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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, без умов, зі 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 приватизації для:
аукціону з умовами – 1 392 583,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 696 291,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 696 291,67 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 139 258,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 69 629,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 69 629,17 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2020).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 7740,00 грн
без ПДВ на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівліпродажу, протягом 10 днів після переходу права власності до покупця;
покупець протягом 30 днів після переходу права власності зобов’язаний
сплатити (компенсувати) фізичній особі – Присяжному С. А., яким були
здійснені невід’ємні поліпшення, вартість поліпшень майна в сумі
122862,00 грн (у т. ч. ПДВ – 20477,00 грн) на рахунок, вказаний в договорі
купівлі-продажу. Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму
компенсації невід’ємних поліпшень. Якщо покупцем об’єкта приватизації стає Присяжний С. А. – вартість невід’ємних поліпшень зараховується
йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт в національній валюті на
казначейські рахунки за такими реквізитами:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок UA118201720355589002000163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок UA888201720355229002001163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код 43015722
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Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок:
(048) 731-40-43, 728-72-62. 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 електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Одеській та Миколаївській областях від 02.06.2020 № 520 (протокол № 2
засідання аукціонної комісії з 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-2018-07-26-000013-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону – 13 925,83 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 6 962,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 962,92 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях про
проведення в електронній торговій системі повторного
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка
загальною площею 2511,5 м2 за адресою: Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Миру, 6-А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: будівля колишнього дитячого
садка загальною площею 2511,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Андрушівський р-н,
с. Івниця, вул. Миру, 6-А.
Балансоутримувач: ПрАТ «Фірма «Житомирінвест» (код ЄДРПОУ
01272640) за адресою: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову цегляну будівлю з підвалом загальною площею 2511,5 м2, фундамент – з/б блоки,
покрівля – оцинковане залізо, перекриття – залізобетонні панелі, віконні
та дверні прорізи – відсутні. Інженерні комунікації – відсутні. Рік забудови –
1994. Будівля довгий час не використовується та не перебуває в оренді,
розташована в центрі населеного пункту. Стан об’єкта незадовільний.
Об’єкт зареєстровано. Індексний номер витягу 200625603, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2033013818203, номер запису про
право власності 35528304, дата реєстрації: 13.02.2020.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.02.2020, індексний номер
витягу 200625603, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
2033013818203, номер запису про право власності 35528304.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 10 липня 2020 року.
Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 235718,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 117859,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 117859,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 23571,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11785,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11785,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
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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-2020-01-10-000024-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2357,18 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1178,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1178,59 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі повторного продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого
майна – майнового комплексу господарських споруд
Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомирського
міжрайонного управління водного господарства у складі:
свинарника, конюшні, погреба, колодязя, огорожі за
адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів,
вул. Індустріальна, 21а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – майновий
комплекс господарських споруд Черняхівської експлуатаційної
дільниці Житомирського міжрайонного управління водного
господарства у складі: свинарника, конюшні, погреба,
колодязя, огорожі.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Черняхів, вул. Індустріальна, 21а.
Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного
господарства (код ЄДРПОУ 01033869).
Відомості про об’єкт: будівля свинарника – одноповерхова цегляна
будівля загальною площею 210,4 м2, фундамент бутовий, підлога бетонна; будівля конюшні – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
59,6 м2, фундамент бутовий, підлога бетонна; погріб загальною площею
35,3 м2; огорожа з воротами та колодязь. Інженерні комунікації – відсутні,
стан задовільний. Об’єкт розташований на околиці населеного пункту.
Балансоутримувачем здійснюються заходи з реєстрації об’єкта.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній
ділянці площею 0,5693 га, яка перебуває у постійному користуванні Житомирського міжрайонного управління водного господарства на підставі
акта про право постійного користування від 17.05.2005.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 липня 2020 року.
Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 134411,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 67205,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67205,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13441,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6720,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6720,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5900,00 грн у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа – Грінчук Наталя Анатоліївна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 01.06.2020 № 303.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі:
UA-AR-P-2020-01-10-000007-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1344,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 672,06 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлової будівлі магазину
загальною площею 66,0 м2 за адресою: Харківська область,
Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
магазину загальною площею 66,0 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район, с. Миколаївка, вул. Миру, 9.
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у
СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 30739291), товариство припинено, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань від 04.08.2006 № 14651170002000079.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: технічний паспорт виготовлений КП Куп’янське
БТІ станом на 23.12.2010. Фундамент, стіни – цегла, покрівля – шифер,
перекриття дерев’яні, підлога – плитка. Об’єкт приватизації має незадовільний стан, двері відсутні, вікна розбиті, не використовується.
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна (свідоцтво про право власності від 18.01.2012).
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, згідно з листом Головного управління Держгеокадастру
у Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-9719/19-19 належить
до земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію
права власності або користування на земельну ділянку відсутня.
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).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 10.07.2020.
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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на
вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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.
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 – 8690,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4345,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 4345,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 869,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 434,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 434,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі магазину загальною площею 66,0 м2, за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9,
у розмірі 2100 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунку – UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
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відомості
приватизації

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Куп’янський
р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна,
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
регіонального відділення від 29.05.2020 № 01068.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000048 – 1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 86,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 43,45 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 43,45 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А» загальною
площею 65,9 м2 за адресою: Харківська область,
Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район, с. Нова
Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1.
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у
СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 30739291), товариство припинено, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань від 04.08.2006 № 14651170002000079).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля 1971 року побудови. Фундаменти стрічкові цегляні, стіни з силікатної цегли, перегородка
дерев’яна, перекриття дерев’яні балочного типу, з утеплювачем, поштукатурені. Технічний паспорт на об’єкт виготовлено станом на 23.12.2010.
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області (Свідоцтво про право власності від 14.12.2011).
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у
Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-9719/19-19 належить до
земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію
права власності або користування на земельну ділянку відсутня.
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).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 10.07.2020.
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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на
вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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.
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 – 28540,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14270,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 14270,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2854,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1427,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1427,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2,
за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка,
вул. Сморшка А. Д., 1, у розмірі 2100 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Куп’янський
р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна,
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
регіонального відділення від 29.05.2020 № 01067.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000032-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 285,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 142,7 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 142,7 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазні за адресою: Харківська
обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лазня.
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці,
вул. Шкільна, 2.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля лазні літ. Б-1 загальною
площею 145,5 м2, одноповерхова, І групи капітальності. Рік будівництва –
1963. Фундамент – стрічковий бетонний, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити. У будівлі передбачалося опалення, водопровід, каналізація, електропостачання та вентиляція. Стан об’єкта – незадовільний,
не використовується за призначенням.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майна від 20.04.2006, виданого Виконавчим комітетом
Савинської селищної ради на підставі Рішення виконавчого комітету від
12.04.2006 № 53, та зареєстрованого Балаклійським бюро технічної інвентаризації, що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності
на нерухоме майно від 20.04.2006, номер витягу 10457903, реєстраційний
номер 14549392, номер запису 187 в книзі 2.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 16 липня 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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.
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 – 61600,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30800,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 30800,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 6160,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3080,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3080,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – лазні за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для
проведення оцінки об’єкта соціально-культурного призначення – лазні за
адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2,
у розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок).
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ
43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York,
USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за
місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Балаклійський
р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н.Ю., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 29.05.2020 № 01066.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-23-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 616,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 308,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 308,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибного житлового будинку
за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани,
вул. Новобудівельна, 10
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: садибний житловий будинок.
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани,
вул. Новобудівельна, 10.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без
даху. Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити внаслідок дії
атмосферних опадів та за тривалістю часу місцями зруйновані. Вікна та
двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли
травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.
Рівень будівельної готовності об’єкта: 42 %.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 липня 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) (далі – Порядок).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
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відомості
приватизації

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 36 742,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 371,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 674,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 837,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибного житлового будинку за адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна,
10, у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) без урахування
податку на додану вартість.
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунку: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунку: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York,
USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Луганській області регіонального відділення – з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефон для довідок: (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 29 травня 2020 року № 13-146.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000129-3.
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) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 367,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 183,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 183,71 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – прибудованої будівлі магазину з підвалом літ. А
загальною площею 260 м2 та складським приміщенням
літ. Б загальною площею 17,1 м2 за адресою: Харківська
область, Куп’янський р-н, с. Ягідне,вул. 1 Травня, 10а,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: прибудована будівля
магазину з підвалом літ. А загальною площею 260 м2 та
складським приміщенням літ. Б загальною площею 17,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Ягідне,
вул. 1 Травня, 10а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окреме майно – магазин 1974 року будівництва
являє собою прибудовану будівлю колишнього магазину площею 199,6 м2
з підвалом площею 60,4 м2.
Стіни з глиняної цегли, перекриття – збірні залізобетонні плити, підлога – керамічна плитка; опалення, водопостачання, каналізація – відсутні.
Вікна, двері – відсутні.
Складське приміщення площею 17,1 м2 прибудоване до будівлі колишнього магазину з тильного боку, рік будівництва – 1974. Стіни виконані з глиняної цегли, підлога – бетонна, віконне та двірне заповнення – відсутнє.

№ 25 (1305)

Об’єкт приватизації знаходиться у центральній частині с. Ягідне, поруч
знаходиться сільська рада, об’єкти торгівлі.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою Україна (Витяг про реєстрацію права
власності на нерухоме майно від 31.01.2007 № 13409130).
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не відбувалось, кадастровий номер
не присвоювався, інформація про наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 10 липня 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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 години 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 – 40 630,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 20 315,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 20 315,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4 063,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 031,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 031,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – прибудованої будівлі магазину з підвалом літ. А загальною площею
260 м2 та складським приміщенням літ. Б загальною площею 17,1 м2, за
адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Ягідне, вул. 1 Травня,
10а, у розмірі 3750,00 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок)
без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті :
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній,
об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Куп’янський
р-н, с. Ягідне,вул. 1 Травня, 10а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057)
700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 02.06.2020 № 01089.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000049-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 406,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 203,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 203,15 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
Вінницька та Хмельницька області
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 04.06.2020 № 625
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації: окреме майно – комплекс нежитлових будівель
та споруд загальною площею 709,8 м2 у складі: адміністративногосподарське приміщення літ. А-1 площею 397,5 м2; приміщення віварію літ. Б-1 площею 82,1 м2; підсобне приміщення літ. В-1 площею
59,1 м2; сарай-гараж літ. Г-1 площею 153 м2; погріб літ. Д-1 площею
18,1 м2; піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4, що знаходиться за адресою:
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Центральна, 64г та обліковується на балансі Чемеровецької районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00712019.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.06.2020 № 12/01-185-РП внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 23.04.2020 №12/01-146-РП в частині визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації, а саме:
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – 18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у складі: будівля двоповерхова Б – 127,1 м2; будівля двоповерхова (спальний корпус) В – 441,1 м2; їдальня Ж – 73,5 м2; будівля
складу З – 66,9 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Диминтовича, 3 та
перебуває на балансі АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
(код ЄДРПОУ 23359034).

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 05.06.2020 № 735
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна: магазин-їдальня за адресою: Сумська область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське,
вул. Тетяни Горєлової, 77, балансоутримувач відсутній.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
04.06.2020:
 № 307 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлових будівель Ємільчинського
управління водного господарства за адресою: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33. Балансоутримувач – Олевське міжрайонне управління водного господарства
(код ЄДРПОУ 01033852);
 № 308 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлових будівель Ємільчинського
управління водного господарства за адресою: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв України, 80. Балансоутримувач – Олевське міжрайонне управління водного господарства
(код ЄДРПОУ 01033852).

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
від 05.06.2020:
 № 01109 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – окремого майна:
нежитлова будівля гаража загальною площею 76,90 м2 за адресою:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б. Балансоутримувач: ТДВ «Агрофірма «Глобівська» (код за
ЄДРПОУ 00412406);
 №01110 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні об’єкта державної власності – окремого майна: нежитлова
будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а. Балансоутримувач: ТДВ «Агрофірма «Глобівська» (код за
ЄДРПОУ 00412406).






ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
02.06.2020 № 13-149 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації, окремого майна: частина триповерхової будівлі за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151.
Балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Луганській області, код за ЄДРПОУ 26297948.
Орган управління – Державна судова адміністрація України.

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Фонду державного майна України від 04.06.2020
№ 957 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код за ЄДРПОУ 00952166)
(36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 69).
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відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: піонерський табір з господарськими
(допоміжними) будівлями та спорудами (будівля електропідстанції у піонерському таборі, інв. № 0106, будівля піонерського табору
корпус № 1, інв. № 0102, будівля піонерського табору корпус № 2,
інв. № 0109, будівля естради піонерського табору, інв. № 0114, купальний басейн інв. № 0196, льодовник у піонерському таборі, інв.
№ 0193, медпункт, інв. № 0103, огорожа піонерського табору інв.
№ 0198, підпірна стіна у піонерському таборі, інв. № 0191, резервуар
для води, інв. № 0209, скульптура «Олень», інв. № 0201, шлях автомобільний 0,1 км, інв. № 0197, трансформатор на 100 ква 10/0,4 кВ,
інв. № 0456). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
Верхньодніпровський район, с. Бородаївка, вул. Зарічна, 4. Балансоутримувач: АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд рекреаційного та санаторно-курортного призначення, обладнання.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
10,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанок з навісом літ. а, замощення І. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27. Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за
ЄДРПОУ 001787353).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель,
замощення (майданчики).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,5 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною
площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00191023).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, замощення (майданчики), огорожі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5,9 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – корпус № 2, літ. А10-8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична
(вул. Єгорова), 1. Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за
ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
7,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9, літ. А11, підвал під літ. А11,
вхід в підвал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1. Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
7,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 та нежитлове приміщення № 437 площею 13,5 м2 дев’ятого поверху
адміністративної будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, буд. 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління національної поліції в Запорізькій області.
Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель,
дах (частина даху).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення № 4,
умовно виділеною площею 4,0 м2, вбудованого в підвал гуртожитку. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної
України, 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Платник: Підприємство «Добробут» Первинної організації профспілки
студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлове
приміщення № 9 (кабінет) загальною площею 17,5 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70. Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного між Національним університетом «Запорізька
політехніка» та фізичною особою – підприємцем Варавкою О. М. за погодженням Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області розміру орендної плати.
Платник: ФОП Варавка О. М.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

10 червня 2020 року

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина
коридору № 240 площею 8,0 м2 першого поверху будівлі головного
корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5).
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного між Національним університетом «Запорізька
політехніка» та фізичною особою – підприємцем Клименком Є. В. за погодженням Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області розміру орендної плати.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Платник: ФОП Клименко Є. В.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
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
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47
та від 11.02.2020 № 227.
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 у 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 19 червня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 25.06.2020 об 11.00 у регіональному відділенні 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.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 4,86 м2
першого поверху адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
ДПС у Чернігівській області.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28.
Платник робіт з оцінки: Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
Дата оцінки: 30.06.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 12,67 м2 першого поверху триповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
Пенсійного фонду України в Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 50.
Платник робіт з оцінки: адвокат Хуторна Світлана Віталіївна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який
подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
 Конкурси відбудуться 24 червня 2020 року о 14.30 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину загальною
площею 95,19 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
Міжгірський р-н, с. Синевир, 1264. Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 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.,
Міжгірський р-н, с. Синевир, 1264.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Шпілька Іван
Семенович.
Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна
України від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для об’єкта
становить 3000,00 грн.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначеннями (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 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 Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Тел. для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
50-квартирний житловий будинок (ІІ черга). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а, м. Кролевець, Сумська область. Балансоутримувач: відсутній. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: вул. Ляшка, 28, м. Лебедин, Сумська область. Балансоутримувач: Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Сумській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна
становить 6500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля гаража
(колишній склад МТС) літ. Щ. Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська,
97д, м. Ромни, Сумська область. Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП
15943». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна
становить 6500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
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приватизації

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в
додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від
18.02.2020 № 10-59-3173.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 19.06.2020 включно.
 Конкурси відбудуться 25.06.2020 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Тел. для довідок (0532)
56-27-32.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: кімн.
№ 384а та частина кімн. № 385 на 3-му поверсі різноповерхового (6-14) навчального корпусу (пам’ятка архітектури), інв.
№ 103100090, загальною площею 67,9 м2, що перебувають на балансі
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ
02071205. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Малишев В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення: частина
кімн. № 517 на 5-му поверсі різноповерхового (6-14) навчального
корпусу (інв. № 103100090, пам’ятка архітектури) загальною площею 9,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Малишев В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення: кімн.
№ 104 на 1-му поверсі різноповерхового (6-14) навчального корпусу (інв. № 103100090, пам’ятка архітектури) загальною площею
32,5 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Малишев В. В.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 24,0 м2 першого поверху з ґанком будівлі профілакторію (реєстровий номер 33426253.8.АААЖАЛ660), що перебувають
на балансі ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», код за
ЄДРПОУ 33621589. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Новогродівка, вул. Паркова, б.12.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛЕК-СЕРВІС».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (або їх
частині) на першому, другому та третьому поверхах Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною площею 3227,58 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«СЕРВІС-АРЕНА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
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: частина покрівлі 9-поверхового
гуртожитку загальною площею 30,0 м2, що перебуває на балансі
Харківського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при президентові України, код за
ЄДРПОУ 23322597. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
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Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«лайфселл».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 7. Найменування об’єкта оцінки: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, що входять до складу
майна єдиного (цілісного) майнового комплексу державного наукововиробничого підприємства «Укрмеханобр», переданого в оренду ПРАТ
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за договором оренди від 14.07.2005 № 240.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: для відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства при продовженні
договору оренди єдиного (цілісного) майнового комплексу.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: руда агломераційна, руда кускова.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), усього – 428 од., у тому числі:
«Будівлі» – 36 од., «Споруди та інженерні комунікації» – 54 од., «Механізми,
машини та обладнання» – 138 од., «Рухомий склад» – 2 од., «Транспортні
засоби» – 3 од., «Засоби зв’язку» – 20 од., «Меблі, комп’ютерна та офісна
техніка» – 51 од., «Інші основні засоби» – 32 од., «Інші необоротні матеріальні активи» – 84 од., «Нематеріальні активи» – 8 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: не створювався.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30 квітня 2020 р., усього: 10428,226 тис. грн, у тому числі: «Будівлі» –
1109,086 тис. грн, «Споруди та інженерні комунікації» – 1739,049 тис. грн,
«Механізми, машини та обладнання» – 6042,666 тис. грн, «Рухомий склад» –
0, «Транспортні засоби» – 0, «Засоби зв’язку» – 0, «Меблі, комп’ютерна та
офісна техніка» – 0, «Інші основні засоби» – 0, «Інші необоротні матеріальні
активи» – 0, «Нематеріальні активи» – 1537,425 тис. грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 10 земельних ділянок загальним розміром 12,99 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, Саксаганський район.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, які пов’язані з використанням надр, розміщення дизельної
заправки, автомийки та маслосховища, хімлабораторії, проборозбірної,
дробільно-сортувальної фабрики, автоколони, залізничних колій, електропідстанції.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): укладено 10 договорів
оренди.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
наявна щодо 9 земельних ділянок.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Платник послуг з оцінки: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 50,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 15 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки необоротних активів суб’єкта господарювання порівняної кількості одиниць
необоротних активів.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим 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 оцінки № 1 – № 6). У своїй конкурсній
пропозиції 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). Тел. для довідок (057) 700-77-19.
 Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення
на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності

 Об’єкт оцінки: частина приміщень виробничих майстерень корпусу 1-го першого поверху та підвалу загальною площею 5245,6 м2,
що перебуває на балансі Державного підприємства завод «Арсенал» (код
за ЄДРПОУ 14310520).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Московська, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ».
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Об’єкт оцінки входить до складу пам’ятки містобудування і архітектури
національного значення – «Виробничі майстерні» (охоронний № 867/16,
постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442).
Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 7 500,00 грн.
 Конкурс відбудеться 24 червня 2020 року об 11.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 18 червня 2020 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 24 червня 2020 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами
Фонду державного майна України) (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 відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (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.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення
(окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну
цінність).
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.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
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.
Орієнтовна
дата оцінки
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки

1 Нежитлове
приміщення
2

3

Балансоутримувач

Платник робіт з оцінки
об’єкта

163,0 м. Київ, вул. М. Національний тран- ПП «ТранБойчука, 36
спортний університет сБуд Т»

Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
31.03.20
3000

Частина не6,0
житлового приміщення

м. Київ, вул. Ло- Київський національ- ТОВ «МПС
моносова, 51
ний університет ім. Т. «Постірай-Ка!»
Шевченка

30.04.20

Частина нежитлового
приміщення – об’єкта
культурної
спадщини

м. Київ, вул. Во- Київський національ- ФОП Костюк
лодимирська, 60 ний університет ім. Т. К. В.
Шевченка

30.04.20

6,0

3000

3000

4

Частина не7,5
житлового приміщення

м. Київ, вул. Ю. Київський національ- ФОП
Іллєнка (Мель- ний університет ім. Т. Костюк К. В.
никова), 36/1
Шевченка

30.04.20

5

Частина не1,0
житлового приміщення

м. Київ, вул. Ю. Київський національ- ПАТ «ДержавІллєнка (Мель- ний університет ім. Т. ний ощадний
никова), 36/1
Шевченка
банк України»

31.03.20

6

7

8

9

3000

3000

Нежитлове
приміщення

147,8 м. Київ, вул. Літ- Київський національ- ФОП Бєвен
ня, 25
ний університет ім. Т. Т. І.
Шевченка

30.04.20

Нежитлове
приміщення

21,0

31.05.20

Нежитлове
приміщення

100,0 м. Київ, просп.
Любомира Гузара 1, корпус
№ 8а

Частина не1,5
житлового приміщення

м. Київ,
ДП «ВО «Київприлад» ГО «Центр
вул. Гарматна, 2
СРНТТНЦЗІЗкорпус № 1
СУ»

м. Київ,
вул. Фізкультури, 1

3000

3000

Національний авіаційний університет

ТОВ «Український авіаційний сервісний
центр»

30.04.20

Національний університет фізичного
виховання і спорту
України

ПАТ «Державний ощадний
банк України»

30.04.20

3000

3000

 Конкурси відбудуться 24 червня 2020 року о 15.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 18 червня 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 СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 24 червня 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 Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Фонду
державного майна України (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 – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення,
частини будівель, які становлять культурну цінність.
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.
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 26.02.2020

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 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 26,22 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Золотоніське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Вільхи, Золотоніський район, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Дата оцінки: 30.11.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 665,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «МАДАГАСКАР ТУР ТРЕВЕЛ Україна». Дата
оцінки: 31.01.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 400,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє № 3 літ. А-1 площею
326,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Хоменка, 24/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ОКАНЕ». Дата
оцінки: 30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «ТОВА». Термін виконання робіт – 2 календарних
дні, вартість послуг – 499,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбувся 27.02.2020.

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського
(Дзержинського), 8а. 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 Єрмашов Д. С. Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,0 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 Корецький
М. А. Переможець – ФОП Сологуб В. Я. Вартість послуг – 1900,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху
(горища) загальною площею 10,0 м2 учбового корпусу літ. А-3. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 194. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31, № 2.31а,
№ 2.31б, № 2.36, № 2.IV та частина коридору № 2.37-а другого поверху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу (літ. А-2, інв. № 4057/1/535),
реєстровий номер 24584661.214.ЛОУЖЦП1860, загальною площею
123,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство «Енергомонтаж».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх чотириповерхової будівлі нежитлові приміщення (літ. А-4, приміщення з № 72 до № 74
включно) загальною площею 81,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, буд. 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач:
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Приватне мале підприємство фірма
«LPD». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 28, літ. Д-4, реєстровий номер 02549204.1.БДУАЧО004) загальною площею 81,4 м2,
вбудоване в перший поверх будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти». Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
ФОП Журба Т. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020. Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 121 до № 128
включно на другому поверсі будівлі (літера Б-2) загальною площею
139,4 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 129. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Державний навчальний
заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу». Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
ФОП Медведєв Ю. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020. Конкурс не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 9 включно
загальною площею 64,3 м2 підвалу будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Університетська, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ.
А-1, веранда літ. а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ.
Б, підвал літ. Б’, повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Дата оцінки
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(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Замовник/платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 8200,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 7.
10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ.
А-1, веранда літ. а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ.
Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Замовник/платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Іванченко І. В. Вартість послуг – 7600,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 20.
11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ.
А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ.
Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Замовник/платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Крот А. В. Вартість послуг – 7600,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 15.
12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво) літ.
А-1, веранда літ. а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ.
Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням суду у державну власність. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Замовник/платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «Дніпротех і К0». Вартість послуг – 6800,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) –10.
13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок інв. № 1, у складі: незавершене
будівництво, літ. А, вхід в підвал, літ. Б, повернений за рішенням суду у
державну власність Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
відсутній. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Замовник/
Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Переможець – ФОП Кириченко О. І. Вартість послуг – 6800,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею
13,0 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі. Балансоутримувач:
державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Центральна, 103/7. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Гуріна
Надія Олександрівна. Переможець – ФОП Лісовол Д. О. Вартість послуг –
1990,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
15. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 1. Балансоутримувач:
Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Переможець – ФОП Пєшкова
С. В. Вартість послуг – 1550,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 166,67 м2 в одноповерховій будівлі (адмінбудівлі ЖЕК-31). Балансоутримувач: державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: товариство з обмеженою відповідальністю «ДНК Групп». Переможець – ТОВ «Кіровоградський
аукціонний центр». Вартість послуг – 1950,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській
та Миколаївській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єктів малої приватизації, що відбувся 27.02.2020

Переможцями конкурсу визнані:
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт малої приватизації: гараж, що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби (Управління Південного офіса Держаудитслужби в Миколаївській області), за адресою:
Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Героїв, Врадіївщини (Леніна),
137а. Вартість робіт – 4800 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт малої приватизації: гараж, що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби (Управління Південного офіса Держаудитслужби в Миколаївській області), за адресою:
Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського (Леніна),
14а. Вартість робіт – 2600 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт малої приватизації: гараж, що
перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби (Управління
Південного офіса Держаудитслужби в Миколаївській області), за адресою: Миколаївська область, смт Баштанка, вул. Баштанської Республіки,
38. Вартість робіт – 4500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт малої приватизації: будівлю санпропускника, що перебуває на балансі Філії «Снігурівська птахофабрика» приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес», за адресою: Миколаївська
область, м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1. Вартість робіт – 4950 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні.
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт малої приватизації:
готель, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «Радсад», за
адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Радісний Сад,
вул. Миру, 9б. Вартість робіт – 4800 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 27.02.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 21, 22, 23, 25
(площами 17,0 м2, 9,8 м2, 17,0 м2 та 34,9 м2 відповідно) на першому поверсі 12-поверхової частини різноповерхового виробничого корпусу та

кімн. № 46 (актовий зал площею 396,7 м2 на 300 посадкових місць) на першому поверсі одно-двоповерхової частини різноповерхового виробничого
корпусу (літ. А-12) загальною площею 475,4 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Український державний проектний інститут
«Укрміськбудпроект» (код за ЄДРПОУ 02497980). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В, вартість послуг з оцінки –
3150 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 4 на 1-му
поверсі нежитлового адміністративного будинку (літ. «А-2») загальною
площею 15,9 м2, що перебуває на балансі Територіального управління
державної судової адміністрації у Харківській області, код за ЄДРПОУ
26281249. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, бульв. Богдана
Хмельницького, 32/38. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки –1800 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 3, 12 на 2-му
поверсі блоку «В» 4-поверхової будівлі головного корпусу клініки (інв.
№ 1310001, літ. А-4, Б-4, В-2, реєстровий № 03191680.1.ЯРХСЖП014)
загальною площею 25,2 м2, що перебувають на балансі Українського
науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, код за ЄДРПОУ 03191680. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 339. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1290 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 30, 32 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури
(інв. № 31101001, літ. «А-2», реєстровий № 2315491.1.АААДИП433), загальною площею 13,8 м2, що перебувають на балансі Головного управління
Національної поліції в Харківській області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки –
2150 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: будівлі формувальної дільниці (літ. 3Б-1) площею 373,2 м2; будівлі сушильної дільниці (літ. 3А-1) площею 487,9 м2; будівлі пічного відділення (літ. 3В-1) площею 817,4 м2; будівлі гаража (літ. 2Ч-1)
площею 207,1 м2; будівлі АБК (літ. 2Є-2) площею 279,9 м2, що перебувають
на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», код за ЄДРПОУ 00209740. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 4000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 02.03.2020

1. По об’єкту: шість гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. По об’єкту: вбудоване приміщення комори площею 16,6 м2 (к.
№ 128) на 4-му поверсі будівлі літ А, частина асфальтового мостіння площею 8,0 м2, частина даху площею 3,0 м2, частина стіни будинку площею
1,0 м2, які знаходяться на території Олешківської 21 державної пожежнорятувальної частини Головного управління ДСНС України у Херсонській
області, що перебуває на балансі 19 державної пожежно-рятувальної
частини Головного управління ДСНС України у Херсонській області (м.
Скадовськ), за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Куліша, 6,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 800 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. По об’єкту: майданчик для паркування транспортних засобів біля навчального корпусу № 2 (реєстровий № 05480298.1.ЖКСГАШ017) площею
3120,0 м2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130, переможець
конкурсу – переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
4. По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення площею 91,0 м2
на першому поверсі будівлі рознарядки докерів (реєстровий
№ 01125695.3.МОФУРБ090), що перебуває на балансі ДП «Херсонський
морський торговельний порт», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
4, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк
виконання робіт – 2 дні.
5. По об’єкту: промислова база: нежитлові приміщення площею
68,2 м2 будівлі РММ (літ. Б, реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ222),
будівля сторожки (літ. А, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД019)
площею 5,8 м2, будівля столярного цеху (плотні) (літ. В, реєстровий
№ 01034685.361.ДМАМЮД018) площею 58,0 м2, споруда трансформаторної (КТП) (літ. Д), бетонне мостіння (І) (благоустрій території) (реєстровий
№ 01034685.361.ААБЕЛ223) площею 2729,4 м2 та споруди (водопровід
(№ 1), огорожі (№ 2-5) (реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ224), навіс
біля столярного цеху (літ. Г) площею 26,6 м2), що перебуває на балансі
Скадовського управління водного господарства, за адресою: Херсонська
область, смт Лазурне, вул. Металургів, 1г, переможець конкурсу – ПП
«Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 4 500 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
6. По об’єкту: майданчик (№ 1) з бетонної плитки площею 12,0 м2 на
території СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: Херсонська область, смт Лазурне,
вул. Курортна, 5, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 300
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
7. По об’єкту: майданчик (№ 2) з бетонної плитки площею 12,0 м2 на
території СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: Херсонська область, смт Лазурне,
вул. Курортна, 5, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 300
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 26.02.2020
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Частина нежитлового приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлові приміщення

26,9
30,0
60,0

Термін виВартість
СОД – пере- конання,
виконання
можець
календарробіт, грн
них днів
м. Київ, вул. Васильків- ТОВ «Сарос»
2
3160
ська, 1, корпус № 6
м. Київ, вул. Костянти- ФОП Рябчен2
3200
нівська, 68
ко О. М.
м. Київ, просп. Академі- ФОП Чебаков
2
3500
ка Глушкова, 2а
О. І.
Адреса об’єкта оцінки
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відомості
приватизації

№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
4 Частина даху

12,0

5 Нежитлове при25,5
міщення – об’єкт
культурної спадщини
6 Нежитлове при45,1
міщення
7 Нежитлове при73,3
міщення
8 Частина нежитлово2,0
го приміщення
9 Нежитлове примі42,1
щення – об’єкт культурної спадщини
10 Нежитлове примі12,4
щення – об’єкт культурної спадщини
11 Нежитлове при27,8
міщення – об’єкт
культурної спадщини
12 Частина даху та тех- 29,8
нічного поверху
(в т.ч.
15,0 та
14,8)
13 Частина даху та тех- 19,8
нічного поверху
(в т.ч.
5,0 та
14,8)
14 Частина даху та тех- 6,0 (в
нічного поверху
т.ч. 2,0
та 4,0)
15 Нежитлові при45,8
міщення – об’єкт
культурної спадщини
16 Частина нежитлово2,0
го приміщення

Продовження таблиці
Термін виВартість
СОД – пере- конання,
Адреса об’єкта оцінки
виконання
можець
календарробіт, грн
них днів
м. Київ, вул. Дмитрів- ФОП Острик
2
3000
ська, 27
Т. В.
м. Київ, вул. В.Винни- ФОП Щасли2
4500
ченка (Ю. Коцюбинва Н. З.
ського), 9
м. Київ, вул. Еспланадна, 4 – 6
м. Київ, вул. Політехнічна, 39
м. Київ, вул. Еспланадна, 42
м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 21

ФОП Рябченко О. М.
ТОВ «Сарос»

2

3150

2

3260

ФОП Чебаков
О. І.
ФОП Острик
Т. В.

2

3000

2

2600

м. Київ, вул. Бульварно- ФОП ЩаслиКудрявська, 21
ва Н. З.

2

3300

м. Київ, вул. Бульварно- ФОП Острик
Кудрявська, 21
Т. В.

2

2600

м. Київ, просп. Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 1,
корпус № 5
м. Київ, вул. Ніжинська, 29д

ФОП Чебаков
О. І.

2

3000

ФОП Чебаков
О. І.

2

3000

м. Київ, вул. Володимирська, 72

ФОП Чебаков
О. І.

2

2900

2

2600

ТОВ «Сарос»

2

2000

ФОП Острик
Т. В.

2

2800

ФОП Чебаков
О. І.

2

2900

ТОВ «Сарос»

2

2260

ТОВ «Сарос»

2

2260

ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Чебаков
О. І.
ФОП Чебаков
О. І.
ФОП Чебаков
О. І.
ТОВ «Сарос»

2

2700

2

2900

2

2350

2

2350

2

2350

2

2000

м. Київ, вул. Бульварно- ФОП Острик
Кудрявська, 21
Т. В.

м. Київ, просп. Любомира Гузара (Космонавта
Комарова), 1, спорткомплекс
4,32 м. Київ, вул. М.
Омеляновича-Павленка,
1
17,42 м. Київ, вул. Прорізна, 2

17 Частина стіни
нежитлового приміщення
18 Частина даху –
об’єкт культурної
спадщини
19 Частина нежитлово- 10,0 м. Київ, просп. Повіго приміщення
трофлотський, 31
20 Нежитлове при32,0 м. Київ, вул. Преобраміщення
женська (І. Клименка), 2
21 Нежитлові при55,0 м. Київ, вул. Генерала
міщення
Жмаченка, 26
22 Нежитлові при169,68 м. Київ, вул. А. Цедіка
міщення
(Е. Потьє), 8а
23 Нежитлове при16,0 м. Київ, вул. Академіка
міщення
Туполєва, 19
24 Нежитлове при7,6 м. Київ, вул. Академіка
міщення
Туполєва, 19
25 Нежитлове при18,0 м. Київ, вул. Вишгородміщення
ська, 85а
26 Частина нежитлово2,0 м. Київ, просп. Перего приміщення
моги, 57

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності,
що відбувся 04.03.2020

За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної
діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
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 перебувають на балансі Головного
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1600 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта державної
власності, проведеного 05.03.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 56,9 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Регіонального відділення ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях, за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг – Сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 1300,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг
з оцінки – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації,
що відбувся 04.03.2020
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 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 за адресою: м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23а. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продажу на аукціоні з умовами
2 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 за
адресою: Чернівецька область, Путильський р-н,
смт Путила, вул. Кобилянської О., 18. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продажу на аукціоні з умовами
3 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, за адресою: Чернівецька область, Глибоцький р-н, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної сотні, 1б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продажу на аукціоні з умовами.

Найменування/
Вартість Строк
ПІБ суб’єкта
виконан- виконаноціночної діяльня робіт, ня робіт
ності – переможгрн
(дні)
ця конкурсу
ТзОВ «ОЦІНКА
8000
5
–ІНФОРМ»

ТзОВ «ОЦІНКА –
ІНФОРМ»

ФОП Федоренко
Алла Анатоліївна
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ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 04.03.2020

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. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 540,00 грн.
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. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 960,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 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. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1150,00 грн.
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. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1400,00 грн.
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. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1195,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 04.03.2020

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
2,5 м2 на третьому поверсі гуртожитку. м. Львів, вул. Зелена, 105. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
Частина нежитлового приміщення вмивальні загальною площею 2,5 м2
на першому поверсі гуртожитку ВСП Технологічного коледжу. м. Львів,
вул. Кульчицької, 10. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група
«Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
Частина нежитлового приміщення № VI загальною площею 4,0 м2 в
підвалі гуртожитку. м. Львів, вул. Жовківська, 53. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1400 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 9,0 м2 на першому поверсі
триповерхової адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Данила Апостола,
11. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1280 грн.
Нежитлове приміщення № 106 площею 16,2 м2 на другому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1180 грн.
Нежитлове приміщення № 111 площею 16,7 м2 на третьому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2250 грн.
Нежитлове приміщення № 308 площею 34,6 м2 на шостому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1000 грн.
Нежитлові приміщення № 265 – 268 площею 50,2 м2 на п’ятому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1000 грн.
Нежитлові приміщення № 242 – 246 площею 72,8 м2 на п’ятому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 270,1 м2, а саме:
вбудовані нежитлові приміщення № 11, 13 – 20, 20а, 39 – 43, 76 площею
199,2 м2 на цокольному поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу та
нежитлові вбудовані приміщення № 209-2012, 213а площею 70,9 м2 на
першому поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу. Львівська обл.,
Яворівський р-н, с. Краковець, вул. Вербицького, 54. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 940 грн.
Вбудоване приміщення (поз. 1-19 за планом) площею 14,0 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ. А. Закарпатська обл., м. Берегово, пл.
Кошута, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській та Житомирській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 05.03.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 781,4 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Рибалко, 1 (вартість виконання – 2240,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по
об’єкту: нежитлові приміщення кафе площею 241,05 м2 на 1-му поверсі на-

вчального корпусу № 4 та нежитлові приміщення їдальні площею 342,7 м2
на цокольному поверсі гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Житомирського державного агроекологічного університету, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 38 та Житомирська обл.,
м. Житомир, вул. Пушкінська, 59 (вартість виконання – 3900,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові
приміщення (буфет та кухня) площею 37,3 м2 в будівлі гуртожитку № 2 (літ.
А), що перебуває на балансі Житомирського державного агроекологічного
університету, за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 6 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Миколайович по
об’єкту: нежитлові приміщення площею 30,7 м2 будівлі магазину, що перебуває на балансі філії «Північна» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 42
(вартість виконання – 2300,00 грн, строк виконання – 2 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Державного університету Житомирська політехніка, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 (вартість
виконання – 2200,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати, з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 69,7 м2 будівлі прохідної з магазином (літ.
Л), що перебуває на балансі філії «Північна» Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. С. Кемського, 52а (вартість виконання – 2400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту: нежитлове приміщення (кімната) площею 10,3 на 1-му
поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку Овруцької районної державної адміністрації, за адресою:
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка, 49 (вартість виконання –
2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.03.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове приміщення першого поверху площею 19,9 м2 та підвальне
приміщення площею 51,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а,
з метою продовження договору оренди визнано ФОП Гаюк О. С. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн;
нежитлові приміщення площею 80,2 м2 на першому та другому поверхах гуртожитку за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, з метою продовження договору оренди державного майна – ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 400 грн;
нежитлові приміщення адмінбудівлі площею 110,62 м2 за адресою: м.
Рівне вул. 16 Липня, 38, з метою продовження договору оренди державного
майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
частина котельні площею 1,5 м2 та частина димохідної труби площею
2,0 м2 за адресою: Рівненська обл., с. Мирогоща, вул. Студентська, 1 з
метою продовження договору оренди державного майна – визнано ФОП
Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
стоянка відстою автобусів транпортного цеху, реєстровий номер
24584661.303.АААЖАВ989, площею 3161,2 м2 за адресою: Рівненська
область, м. Вараш, мікрорайон Перемоги, 53, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ФОП Захарко О. В. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн;
нежитлова будівля магазину площею 83,1 м2 за адресою: Рівненська
область, Сарненський район, с. Тинне, вул. Лісова, 35а, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ФОП Захарко О. В.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 400 грн;
частина холу адміністративного призначення площею 1,5 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Міцкевича, 14, з метою продовження договору оренди державного майна – ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
частина будівлі гаража-майстерні площею 17,6 м2 за адресою: Рівненська область, смт Гоща, вул. Незалежності, 35, з метою продовження
договору оренди державного майна – визнано ФОП Захарко О. В. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 10.03.2020

1. По об’єкту малої приватизації державної власності соціальнокультурного призначення – недіючий літній кінотеатр «Текстильник», розташований за адресою: м. Херсон, с-ще Текстильне, 1-ша Текстильна, 1а,
що перебуває на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (код за
ЄДРПОУ 00306710), переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». 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). Вартість робіт –
2 250 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту малої приватизації державної власності – будівля недіючої районної електричної підстанції за адресою: м. Херсон,
вул. Михайлівська,7, що перебував на балансі ВАТ «Херсонський консервний завод дитячого харчування ім. 8 Березня» (код за ЄДРПОУ 5529573),
переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». 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). Вартість робіт – 2 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. По об’єкту малої приватизації державної власності соціальнокультурного призначення – будівля профілакторію, що перебував на балансі
ВАТ «Херсонський консервний комбінат» (ліквідовано) та розташований за
адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». 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).
Вартість робіт – 2 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. По об’єкту малої приватизації державної власності – внутрішньозаводські залізничні колії, що перебував на балансі ВАТ «Каховка» (код
за ЄДРПОУ 01033504) (припинено), за адресою: Херсонська область,
м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, переможець конкурсу – ПП «Експертноюридична фірма «Епрайс – Консул». 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 № 97). Вартість робіт – 2 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. По об’єкту малої приватизації державної власності – будівля складу цивільної оборони, який перебуває на балансі ТДВ «Херсонське автотранспортне підприємство 16563» (код за ЄДРПОУ 3119026), за адресою: Бериславське шосе, 44а, м. Херсон, переможець конкурсу – ПП
«Експерт – Центр». 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). Вартість робіт – 2 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

10 червня 2020 року
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відомості

№ 25 (1305), 10 червня 2020 року

приватизації

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності по Хмельницькій області,
що відбувся 11.03.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Трубача Андрія Степановича щодо
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – гаража
загальною площею 19,0 м2 за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2, що обліковується на
балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Консалтінг сервіс» щодо визначення
вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – гаража загальною
площею 20,3 м2 за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський район,
смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27, що обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код
за ЄДРПОУ 38481895, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Трубача Андрія Степановича щодо
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлового приміщення – приміщення пункту сигналізаційних прогнозів
загальною площею 86,9 м2 за адресою: Хмельницька обл., Красилівський
р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46б, що обліковується на балансі
Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»,
код за ЄДРПОУ 38481895, та знаходиться на зберіганні ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4150 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності по Вінницькій області,
що відбувся 13.03.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко
Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ ХХ – № ХХІV) загальною площею 111,4 м2 у
підвалі 5-поверхового гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного
університету, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська), 11/14, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –2250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
(част. № 25 – 6,0 м2, част. № 26 – 10,5 м2, № 31 № 34 – 63,2 м2, № 39 –
№ 40 – 3,6 м2) загальною площею 83,3 м2 на 3-му поверсі адміністративної
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н,
м. Жмеринка, вул. Центральна, 5, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2250 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини
покрівлі площею 42,0 м2, частини будівлі площею 2,0 м2 двоповерхової
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Теплицькому районі Вінницької
області, за адресою: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик,

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності по Вінницькій області,
що відбувся 18.03.2020
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 22 –
10,9 м2; № 23 – 10,5 м2; № 24 – 10,0 м2) загальною площею 31,4 м2 на 7-му
поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. А), що перебувають на
балансі Подільського державного підприємства геодезії, картографії та
кадастру, за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 20 (колишня
600-річчя, 25), з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1980 грн.

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

22.05.2020

м. Київ

№ 866

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 21 серпня 2018 року № 654/18
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) «ЕЛІТ БІЛДІНГ
КОМПАНІ» (вх. Фонду державного майна України від 15 травня 2020 року
№ 19/4831), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 серпня 2018 року № 654/18, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ЕЛІТ БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 37319955).
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

27.05.2020

№ 902

Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

№ 875

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 10 березня 2020 року № 156/20
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)
Рудика Василя Анатолійовича (вх. Фонду державного майна України від
19 травня 2020 року № 19/5203), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10 березня
2020 року № 156/20, виданий Фондом державного майна України ФОП
Рудику Василю Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2821704294).
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

№ 911

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 31 травня 2019 року № 433/19
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 фізичної особи – підприємця (далі –
ФОП) Джамана Олексія Володимировича (вх. Фонду державного майна
України від 21 травня 2020 року № 19/5568), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31 травня
2019 року № 433/19, виданий Фондом державного майна України ФОП
Джаману Олексію Володимировичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2901110516).
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

НАКАЗ

м. Київ

№ 903

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 03 травня 2019 року № 336/19
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) «КОМПЛЕКТ ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного
майна України від 18 травня 2020 року № 19/5047), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 травня 2019 року № 336/19, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «КОМПЛЕКТ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 42945883).
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

28.05.2020

м. Київ

№ 912

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 01 серпня 2018 року № 604/18
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 (далі – Фонд) від 27 березня 2006
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою приватного підприємства (далі –
ПП) «БЮРО ПОСЛУГ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ» (вх. Фонду державного майна
України від 22 квітня 2020 року № 19/1775), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01 серпня
2018 року № 604/18, виданий Фондом державного майна України ПП
«БЮРО ПОСЛУГ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 36416253).
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

Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

27.05.2020
№ 876

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 03 січня 2020 року № 5/20
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 товариства з обмеженою відповідальністю (далі –ТОВ) КФ «РІВА» (вх. Фонду державного майна України від
18 травня 2020 року № 19/5043), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 січня 2020
року № 5/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ КФ «РІВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 36287252).
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
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Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 22 лютого 2018 року № 166/18
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)
Борисюка Михайла Борисовича (вх. Фонду державного майна України від
15 травня 2020 року № 19/1577), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22 лютого
2018 року № 166/18, виданий Фондом державного майна України ФОП
Борисюку Михайлу Борисовичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3220921276).
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.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

!

вул. Незалежності, 41, з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень № 3 (61,8 м2) на 1-му поверсі, № 14 (48,6 м2) на
2-му поверсі загальною площею 110,4 м2 навчального корпусу (літ. А), що
перебувають на балансі державного професійно-технічного навчального
закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», за адресою: 22100, Вінницька обл., Козятинський
р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2400 грн.

Андрій ЄГОРОВ

м. Київ

№ 904

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 25 травня 2018 року № 428/18
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) «КВАРТАЛ 1» (вх.
Фонду державного майна України від 19 травня 2020 року № 19/5204),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 травня 2018 року № 428/18, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «КВАРТАЛ 1» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
30990938).
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

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

Андрій ЄГОРОВ

28.05.2020

м. Київ

№ 913

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 27 березня 2020 року № 233/20
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 діяльності (далі – ТОВ) «ПРОФ-ЕКСПЕРТ
ГРУП» (вх. Фонду державного майна України від 22 травня 2020 року
№ 19/5694), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 березня 2020 року № 233/20, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ПРОФ-ЕКСПЕРТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 43564056).
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
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