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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта малої приватизації
Наказом регіонального відділення від 27.10.2020 № 12/01-29-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – клубу школяра, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Можайського, 8б.
Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням стартової
ціни юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю
«ОБЛМЕД» (код за ЄДРПОУ 24835086).
Ціна продажу об’єкта – 120 240,00 грн (сто двадцять тисяч двісті сорок грн
00 коп.), у тому числі ПДВ – 20 040,00 грн (двадцять тисяч сорок грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга), що розташований
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, приватизовано фізичною особою – Цигицею Станіславом Олексійовичем, ідентифікаційний номер 25288002118, якого визнано переможцем електронного аукціо
ну за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 199 800,00 грн
(сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 33 300,00 грн
(тридцять три тисячі триста грн 00 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, будівля
гаража загальною площею 47,2 м2 за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, м. Ланівці, вул. Українська, 50 приватизовано шляхом продажу
на аукціоні без умов фізичною особою – Романюк Надією Юріївною за ціною
31 052,16 грн (тридцять одна тисяча п’ятдесят дві грн 16 коп.), у тому числі
ПДВ – 5 175,36 (п’ять тисяч сто сімдесят п’ять грн 36 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля (А-1) загальною площею 282,3 м2; гараж (Г) загальною площею
35,9 м2; вбиральня (Т) загальною площею 3 м2, розташований за адресою:
Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 13, приватизовано
шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціоном, єдиним заявником – ФОП Гусак І. М. Ціна продажу об’єкта становить 336 000,00
грн, у т. ч. ПДВ – 56000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – приміщення магазину (літ. А-1) загальною площею 62,4 м2,
що не увійшло до статутного капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод» (місцезна
ходження об’єкта: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 16), приватизовано
фізичною особою – Бураком Олександром Васильовичем, який став переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу становить 7 282,80
грн (сім тисяч двісті вісімдесят дві грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 1 213,80 грн
(одна тисяча двісті тринадцять грн 80 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів державної власності
Об’єкт малої приватизації – гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03362710, ліквідовано),
розташований за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Гагаріна, 56а,
приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу об’єкта становить 9 334,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 1 555,80 грн.
Об’єкт малої приватизації – перехідна галерея, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 04371845, ліквідовано), розташована за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби
Народів, 34, приватизовано шляхом продажу на аукціоні Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБЛМЕД», код за ЄДРПОУ 24835086. Ціна продажу
об’єкта становить 29 542,80 грн, у т. ч. ПДВ – 4 923,80 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів державної власності
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком, розташоване за адресою:

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64
Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою – громадянином
України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу об’єкта становить 3 220,91 грн, у т. ч.
ПДВ – 536,82 грн.
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська
область, Ріпкинський район, с. Павлівка, вул. Нова, 20, приватизовано шляхом
продажу на аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А.
Ціна продажу об’єкта становить 6 077,38 грн, у т. ч. ПДВ – 1 012,90 грн.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові споруди загальною площею 1526,3 м2 з устаткуванням (м. Одеса, вул. Овідіопольська дуга,
3а) приватизований шляхом продажу на електронному аукціоні за методом
зниження стартової ціни юридичною особою – ТОВ «НАШЕ ДІЛО ОК» (код за
ЄДРПОУ 41756597). Ціна продажу об’єкта без урахування ПДВ – 3 850 001,00
грн (три мільйони вісімсот п’ятдесят тисяч одна грн 00 коп.), ПДВ – 770 000,20
грн (сімсот сімдесят тисяч грн 20 коп.), з урахуванням ПДВ – 4 620 001,20 грн
(чотири мільйони шістсот двадцять тисяч одна грн 20 коп.).
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину (Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а) приватизований шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Орловим Федором
Олександровичем. Ціна продажу об’єкта без урахування ПДВ – 153 184,17 грн
(сто п’ятдесят три тисячі сто вісімдесят чотири гривні 17 копійок), ПДВ –
30 636,83 грн (тридцять тисяч шістсот тридцять шість гривень 83 копійки),
з урахуванням ПДВ – 183 821,00 грн (сто вісімдесят три тисячі вісімсот двадцять одна гривня 00 копійок).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній
формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – будівлю приїжджої за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка,
вул. Паркова, 2а.
Приватизовано юридичною особою – приватним підприємством «Українська економіко-правова група» (код за ЄДРПОУ 21579949).
Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 4490,80 грн, ПДВ – 898,16 грн,
з урахуванням ПДВ – 5388,96 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво – будівництво ферми
на 200 голів ВРХ загальною площею 5436,1 м2 за адресою: Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, с. Дітинець, вул. Центральна, 19а, що перебуває на балансі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Товариством
з обмеженою відповідальністю «ОБЛМЕД» за ціною 73561,72 грн (сімдесят три
тисячі п’ятсот шістдесят одна грн 72 коп.), у т. ч. ПДВ – 12260,29 грн (дванадцять тисяч двісті шістдесят грн 29 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля столової загальною площею 472,5 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Пустоіванне, вул. Першотравнева, 28а, що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор»,
код за ЄДРПОУ 00372753, приватизовано юридичною особою – Товариством
з обмеженою відповідальністю «ОБЛМЕД», код за ЄДРПОУ 24835086. Ціна, за
якою придбано об’єкт приватизації, – 123 939,60 грн (сто двадцять три тисячі дев’ятсот тридцять дев’ять грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 20 656,60 грн
(двадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість грн 60 коп.).
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ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – магазин загальною площею 540,2 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1 приватизовано
на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Олійником Михайлом Вікторовичем за 426060,00 грн (чотириста
двадцять шість тисяч шістдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ –
71010,00 грн (сімдесят одна тисяча десять грн 00 коп.).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – будівля складу цивільної оборони
за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 44а приватизовано шляхом викупу господарським товариством – ТДВ «Херсонське автотранспортне підприємство 16563» (код за ЄДРПОУ
3119026).
Ціна продажу об’єкта приватизації становить 34 776,00 грн
(тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят шість грн 00 коп.), у
тому числі ПДВ – 5 796,00 грн (п’ять тисяч сімсот дев’яносто
шість грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – дитячої установи
(вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району
Чернівецької області)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
дитяча установа.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва –
будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою
над частиною будівлі загальною площею 106,0 м2.
Біля будівлі знаходиться свердловина для видобутку води,
діаметр труби – 300 мм, глибина – 20 м. Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова
представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта
характеризується добре розвинутою інфраструктурою. Відстань
від об’єкта до: сільської ради – 200 м; автобусної зупинки – 600
м; м. Хотин – 2,5 км.
Об’єкт не законсервований, не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності будівлі дитячої установи –
75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер:
7325082000:01:001:0151. Площа земельної ділянки, усього –
0,25 га.
Власник земельної ділянки: держава в особі регіонального
відділення.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04.12.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні 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 приватизації
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (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 – 189949,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 94974,50 грн (без
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 94974,50 грн (без
ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –18994,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9497,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 9497,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
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 до-
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ходів, 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 (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного
зобов’язання протягом 5 років з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
3. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 9 від 31.01.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в
сумі 10000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та Євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за
ЄДРПОУ 42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та Євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за
ЄДРПОУ 42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких
рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єк
том приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятни
цю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою:
вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району Чернівецької області.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для
довідок (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
від 03.11.2020 № 173 «Про затвердження протоколу засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – дитячої установи».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціоном:
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 – 1 % (1899,50 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 % (949,75 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (949,75 грн)
стартової ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – комплексу будівель та споруд,
у складі: адміністративна будівля з прибудовами, А,
а, І, загальною площею 219,9 м2; сарай, Б, загальною
площею 9,2 м2; гараж, В, загальною площею 98,0 м2;
будівля (віварій з прибудовою) Г, г, загальною площею
62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3;
криниця, К; вимощення, ІІ (Черкаська обл., смт Маньківка,
вул. Соборна, 140)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс
будівель та споруд, у складі: адміністративна
будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею
219,9 м2; сарай, Б, загальною площею 9,2 м2; гараж,
В, загальною площею 98,0 м2; будівля (віварій
з прибудовою) Г, г, загальною площею 62,9 м2;
вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3;
криниця, К; вимощення, ІІ.
Місцезнаходження: Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Соборна, 140.
Назва балансоутримувача: Маньківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709359).
Адреса балансоутримувача: 20101, Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Патона, 5.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: адміністративна будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 м2;
сарай, Б, загальною площею 9,2 м2; гараж, В, загальною площею
98,0 м2; будівля (віварій з прибудовою) Г, г, загальною площею
62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К;
вимощення, ІІ. Рік побудови – 1954. Будівлі та споруди з 2004 року не
використовуються, під впливом зовнішніх факторів руйнуються, не
охороняються, піддаються пошкодженню. У будівлях відсутнє електропостачання, водопостачання. Фізичний стан незадовільний.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за
державою в особі Маньківської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі свідоцтва про право власності на
нерухоме майно від 19.09.2008, серія: САВ 977372, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1023446271231.
Відомості про земельну ділянку: під комплекс будівель та
споруд виділена земельна ділянка загальною площею 0,6308 га,
кадастровий номер 7123155100:01:003:0611, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 340237.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 комплексу будівель та споруд, у складі: адміністративна будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею
219,9 м2; сарай, Б, загальною площею 9,2 м2; гараж, В, загальною
площею 98,0 м2; будівля (віварій з прибудовою) Г, г, загальною
площею 62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; ворота,
3; криниця, К; вимощення, ІІ 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 р. № 432 (зі змінами).
Покупець комплексу будівель та споруд, у складі: адміністративна
будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 м2; сарай,
Б, загальною площею 9,2 м2; гараж, В, загальною площею 98,0 м2;
будівля (віварій з прибудовою) Г, г, загальною площею 62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 156 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 78 200,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 15 640,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 820,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 7 820,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу в сумі
2 200,00 грн на рахунок органу приватизації, який буде вказано
в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
2. Провести очистку та дезінфекцію приміщень з метою запобігання та недопущення розповсюдження інфекційних захворювань.
3. Територію (місце) біотермічної ями забороняється використовувати для будь-яких цілей (розкопувати, розорювати
тощо) відповідно до Правил облаштування і утримання діючих
(існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України, затверджених
наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
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відомості
приватизації

від 27.10.2008 № 232, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 29.01.2009 за № 85/16101.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ банку 14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10,
телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з
8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня
перерва з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Заставенко Євдокія
Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua,
телефон для довідок. (0472) 37-26-61.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl/html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 29.10.2020 № 00679-О.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000009-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
22 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 22 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами –1 564,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 782,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 782,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна –
групи інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна
залізнична колія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник»,
під’їзна залізнична колія до дренажного складу
Р-2 за адресою: Львівська область, м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
група інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна
залізнична колія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник»,
під’їзна залізнична колія до дренажного складу Р-2.
Місцезнаходження: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.
Відомості про об’єкт:
з’єднувальна залізнична колія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник»
довжиною 650 м. Рейка № 43. Стан задовільний. Колія недіюча;
під’їзна залізнична колія до дренажного складу Р-2 довжиною
800 м. Рейка № 43. Стан задовільний. Колія недіюча.
Інформація про балансоутримувача.
Назва балансоутримувача (зберігач): Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОРЕМА ВЕСТ» (ЄДРПОУ 36518912). Контактні дані: Хевпа Зенон Зенонович, телефон (067) 253-17-51.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
з’єднувальна залізнична колія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник»,
під’їзна залізнична колія до дренажного складу Р-2 за адресою:
Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127 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 малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
з’єднувальна залізнична колія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник»,
під’їзна залізнична колія до дренажного складу Р-2, за адресою:
Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127 повинен
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 67 844,22 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 33 922,11 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 33 922,11 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 784,42 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 392,21 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 392,21 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний
експортно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код за ЄДРПОУ 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import
Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область,
м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Хевпа Зенон Зенонович,
тел. (067) 253-17-51.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.
Телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2019-11-26-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 678,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 339,22 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 339,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлових будівель
та споруд міжрайонної лабораторії Лугинської районної
державної лікарні ветеринарної медицини за адресою:
Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 33а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлові будівлі та споруди міжрайонної лабораторії
Лугинської районної державної лікарні ветеринарної
медицини.
Місцезнаходження: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 33а.
Назва балансоутримувача: Лугинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698615).
Відомості про об’єкт: нежитлові будівлі та споруди у складі:
лабораторія з прибудовою загальною площею 204,1 м2, сарай
загальною площею 39,7 м2, віварій з прибудовами загальною
площею 40,9 м2, крематорій загальною площею 22,2 м2, гараж
загальною площею 74,9 м2 розташовані на околиці смт Лугини,
на відстані 3 км від центру. Поруч розташована малоповерхова
житлова забудова. Рік введення в експлуатацію – 1971. Стан задовільний. Фундамент – бутобетонний, стіни та перегородки – цегляні, перекриття – балки дерев’яні з підшивкою, підлога – дощата
та утрамбований ґрунт, покрівля – крокви з колод, азбофанера.
Інженерні комунікації: опалення пічне, електроосвітлення.
Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 133133012
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, дата реєстрації 31.07.2018, номер
запису про право власності – 27332184, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна – 1613897718228.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею
0,7638 га, кадастровий номер 1822855101:02:002:0009, яка перебуває у власності держави Україна в особі Лугинської районної
державної адміністрації.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні 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 нежитлових будівель та споруд міжрайонної
лабораторії Лугинської районної державної лікарні ветеринарної
медицини за адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 33а 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 нежитлових будівель та споруд міжрайонної лабораторії Лугинської районної державної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 33а
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 101814,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 50907,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 50907,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10181,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5090,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5090,70 грн(без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець нежитлових будівель та споруд міжрайонної лабораторії Лугинської районної державної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 33а зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню
послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4895,00 грн
у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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.
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.
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відомості
приватизації

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Телефон (0412) 420-416, Е-mail: ztfdmu@gmail.com.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. 16 липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
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 30.10.2020 № 606.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-23-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25
(двадцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1018,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 509,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 509,07 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – газових ємностей (2 шт.)
за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня,
вул. Робітнича, 10
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
газові ємності (2 шт.).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10.
Назва балансоутримувача: ТДВ «Ігнатпільський кар’єр» (код
за ЄДРПОУ 01374547).
Відомості про об’єкт: газові ємності являють собою два
металевих надземних резервуара, які розташовані на території
підприємства ТДВ «Ігнатпільський кар’єр». Не використовуються
за призначенням з 1995 року.
Інформація про державну реєстрацію: не застосовується.
Відомості про земельну ділянку: відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні 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 газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10 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 газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська
обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10 має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 35100,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 17550,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 17550,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3510,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1755,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1755,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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Умови продажу об’єкта приватизації.
Покупець газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська
обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10 зобов’язаний
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, в розмірі 3100,00 грн у місячний термін з
дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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.
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)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45
Телефон (0412) 42-04-16, Е-mail: ztfdmu@gmail.com.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. 16 липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
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 30.10.2020 № 605.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-10-000025-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
20 (двадцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 20 (двадцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 351,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 175,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 175,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлового
приміщення загальною площею 731,4 м2 за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлове приміщення загальною площею 731,4 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики в
Житомирській області (код за ЄДРПОУ 02360412).
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею 731,4 м2 розташована в центральній
частині м. Коростень. Перекриття з/б плити, стіни та перегородки – цегляні, вікна дерев’яні, частково металопластикові,
двері дерев’яні, підлога дерев’яна. Рік будівництва – 1972. Стан
задовільний. Будівля обладнана електроосвітленням, центральним опаленням, водопроводом та каналізацією, забезпечена
під’їздом до центрального входу із твердим покриттям. Частина
приміщень перебувають в оренді.
Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 109031062
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації
21.12.2017, номер запису про право власності 24151198, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1449083418107.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею
0,052 га, кадастровий номер 1810700000:02:001:0256, яка перебуває у постійному користуванні Державної служби статистики України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 аук
ціоні 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 нежитлового приміщення загальною площею
731,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 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 нежитлового приміщення загальною площею
731,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1547681,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 773840,50 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 773840,50 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 154768,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 77384,05 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 77380,05 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець нежитлового приміщення загальною площею
731,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коро
туна, 1 зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню
послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3800,00 грн
у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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.
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)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45
Телефон (0412) 42-04-16, Е-mail: ztfdmu@gmail.com.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. 16 липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі
дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
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 30.10.2020 № 602.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-17-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25
(двадцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15476,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7738,41 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 7738,41 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про продаж об’єкта малої приватизації, окремого майна –
адміністративного приміщення загальною площею
210 м2 за адресою: Луганська обл., Новопсковський р-н,
смт Новопсков, вул. Українська, 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративне
приміщення загальною площею 210 м2.
Місцезнаходження: Луганська обл., Новопсковський р-н,
смт Новопсков, вул. Українська, 21.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у
Луганській області (код за ЄДРПОУ 02359834).
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відомості
приватизації

Інформація про об’єкт: окрема одноповерхова будівля загальною площею 210 м2 розташована в приватному секторі на
околиці селища міського типу Новопсков Луганської області.
До складу будівлі входять 12 кімнат (службових приміщень) та 2
коридори. Рік побудови – 1970. Будівельні характеристики: фундамент – бутове каміння, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога дощата. Вікна: 3 вікна з дерев’яними
рамами та подвійним склінням (мають нещільне прилягання до
коробки по периметру); 17 вікон металопластикові, на 12 з них
встановлені металеві решітки. Міжкімнатні двері дерев’яні. Інженерні мережі та комунікації: водопостачання – свердловина,
водовідведення – центральна каналізація, електропостачання
відключене (підлягає підключенню), газопостачання – автономне опалення (форсунка). Загальний стан будівлі задовільний,
але потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт: земельна ділянка площею 0,0675 га передана Новопсковською районною державною адміністрацією Луганської області, код за ЄДРПОУ 04051589 (власник) в постійне користування Головному управлінню статистики у Луганській області, код
за ЄДРПОУ 02359834 (правокористувач). Кадастровий номер
земельної ділянки 4423355100:03:001:0788.
Функціональне використання об’єкта: будівля використовувалась Головним управлінням статистики у Луганській області
як адміністративні приміщення. На сьогодні за призначенням не
використовується. З 06.11.2019 частина будівлі площею 76,8 м2
перебуває в оренді та використовується як магазин з продажу
товарів підакцизної групи.
Інформація про договори оренди об’єкта: на цей час діє договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності, від 06.11.2019 № 0102Л/2019
на нежитлові приміщення загальною площею 76,8 м2. Термін дії
договору оренди – до 05.10.2022 включно. Згідно з ч. 4 ст. 18
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника
приватизованого майна.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні 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 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 приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 394 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 197 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 197 250,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на
додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 39 450,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 725,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 19 725,00 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 – адміністративного приміщення загальною площею 210 м2 за адресою: Луганська
обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Українська, 21, у
розмірі 2 950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.)
без урахування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K

№ 55 (1335)

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/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00
до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Українська, 21.
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 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45,
обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора
аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Сидоренко Н. В.
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 Луган
ській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
від 30 жовтня 2020 року № 13-343.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-04-000003-2.
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 – 3 945,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 972,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1 972,50 грн.
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
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.
Місцез нах од ження: 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. Фізичний знос дорівнює 60 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на
vdr.spfu.gov.ua.
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
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 14 грудня 2020 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (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
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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 малої приватизації
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 малої приватизації 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 грн 00 коп.).
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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 за 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/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням
об’єкта приватизації: Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). 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.
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.
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 30.10.2020
№ 02034.
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.
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6

відомості
приватизації

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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі магазину 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).
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
vdr.spfu.gov.ua.
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 № 11-209/1-9719/19-19 належить до земель житлової та громадської
забудови. Інформація про реєстрацію права власності або користування на земельну ділянку відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 грудня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 зниженням 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 приватизації проводиться відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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 місцезна
ходження 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)
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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 за 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 SWIFTКОД: KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTкод: 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/elektronnimajdanchiki-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. Миколаївка, вул. Миру, 9.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, Україна, Харківська область, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
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 02.11.2020 № 02066.
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.
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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – ліфта за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Солоницівка, вул. Заводська, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: ліфт.
Місцез нах од ження: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ліфт, в/п 100 кг, розташований в
будівлі, яка належить ТОВ «СВІСС-КРОНО», ліфт не використовується.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
vdr.spfu.gov.ua.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про державну реєстрацію: об’єкт приватизації не
підлягає реєстрації.
Інформація про земельні ділянки: –.
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 статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 грудня 2020 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (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:
продаж на аукціоні з умовами – 2300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1150 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 230,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 115,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 115,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук
ціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої
приватизації – окремого майна – ліфта за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1,
у розмірі 1300,00 грн (одна тисяча триста грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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 за 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/elektronni-majdanchiki-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.,
Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1.
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 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна, 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 30.10.2020
№ 02031.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-12-000002-1.
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 – 23,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11,50 грн.
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.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазні загальною площею
132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н,
с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лазня
загальною площею 132,3 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Шевченківський р-н,
с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова
будівля, яка складається з основної будівлі (рік побудови – 1967) та
двох прибудов (рік побудови – 1994), загальною площею 132,3 м2,
яка тривалий час не використовується. Фундамент стрічковий бетонний; стіни комбіновані: основна будівля – з глиняної та силікатної цегли, прибудови – з бетонних стінових блоків та блоків з черепашнику; перекриття – збірні залізобетонні плити; підлога бетонна.
Стан об’єкта – незадовільний, знаходиться в занедбаному стані
(комунікації відсутні, вікна та двері відсутні). Будівля не закривається, не охороняється. Фізичний знос будівлі становить 49 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
vdr.spfu.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить державі в особі Верховної Ради України на підставі свідоцтва про право власності від 29.01.2004, на підставі рішення
IX сесії Старовірівської сільської ради XXIY скликання, витяг про
реєстрацію права власності на нерухоме майно від 29.01.2004,
номер витягу 2695531, реєстраційний номер 4549140, номер
запису 103 в книзі 1.
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 статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 грудня 2020 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (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:
продаж на аукціоні з умовами – 24160,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12080,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12080,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2416,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1208,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1208,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук
ціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
об’єкт приватизації може бути перепрофільований;
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 соціально-культурного призначення –
лазні загальною площею 132,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги,
226а, у розмірі 5200,00 грн (п’ять тисяч двісті грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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 за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
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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/elektronni-majdanchiki-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., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226а.
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 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга Миколаївна, 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 30.10.2020
№ 02030.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000037-1.
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 – 241,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 120,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 120,80 грн.
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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А» 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).
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
vdr.spfu.gov.ua.
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 № 11-209/1-9719/19-19 належить до земель житлової та громадської
забудови. Інформація про реєстрацію права власності або користування на земельну ділянку відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 грудня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 зниженням 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 приватизації проводиться відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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 гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження 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 за 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 SWIFTКОД : 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/elektronnimajdanchiki-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, 61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан
Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057)
700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 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 29.10.2020 № 02017.
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.
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.

11 листопада 2020 року

8

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: об’єкт державної власності – нежитлова будівля Новопразького державного пункту ветеринарної медицини загальною площею 27,4 м2.
Балансоутримувач: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Олександрійський район, смт Нова Прага, вул. Миру (Леніна), 153/1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівлі
та споруди – 2, багаторічні насадження – 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 169,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,078.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., Олександрійський район, смт Нова Прага, вул. Миру
(Леніна), 153/1.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою. Землекористувач – Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної
медицини.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: комплекси будівель та споруд.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна: 4,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності –
нежитлова будівля Гловківського державного пункту ветеринарної медицини з надвірними будівлями загальною
площею 95,6 м2.
Балансоутримувач: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097).
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Олександрійський район, с. Головківка, вул. Центральна (Леніна), 150.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівлі та споруди – 5.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 169,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,078.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Головківка, вул. Центральна (Леніна), 150.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою. Землекористувач – Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної
медицини.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: комплекси будівель та споруд.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна: 4,50 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,
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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 адміністративногосподарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 20 листопада 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 26.11.2020 об 11.00 у регіональ
ному відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Цент
ральна, 6, к. 37.
Місцез нах од ження конкурсної комісії та робочої групи:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок
(056) 744-11-39. Електронн а 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 конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область,
м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 15б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 31.10.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область,
смт Варва, вул. Зарічна, 80б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
4550 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Дата оцінки: 31.10.2020.
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.
Платник робіт з оцінки: Регіональне 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.
Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (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, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в
окремому конверті.
Конкурсна документація подається до Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням
об’єкта, на який подається конкурсна документація, не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
 Конкурс відбудеться 25 листопада 2020 року о 15.00 в Управ
лінні забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
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Одеська та Миколаївська області
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єктів малої приватизації
 1. Найменування об’єкта: комплекс нежитлових будівель – автозаправочна станція № 2, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2.
Відомості про об’єкт оцінки: будинок оператора загальною
площею 44,5 м2; замощення площею 273 м2; автозаправочні
блок-пункти № 2, № 3 (цегляні напівзруйновані фундаменти).
Мета проведення оцінки: визначення стартової ціни для продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2020.
 2. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення та споруди (комплекс), що перебувають на балансі Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства, за
адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Весняне, вул. Очаківська, 1а.
Відомості про об’єкт оцінки: будівля камеральна загальною
площею 90,1 м2; пункти профілактики машин (3 од.) загальною
площею 456,3 м2; керносховище (2 од.) загальною площею
324,3 м2; котельня площею 59,7 м2; склад (мех. майстерні) загальною площею 151,6 м2; прохідна площею 13,9 м2; склад площею 94,3 м2; склад кисню площею 3,5 м2; вбиральня площею
3,5 м2; огорожа виробничої бази довжиною 516,7 м; лінія електромережі довжиною 338,5 м; трансформаторна підстанція; котел водогрійний; електролічильники.
Мета проведення оцінки: визначення стартової ціни для продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
сектору документального та господарського забезпечення
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено строк виконання робіт (у календарних днях –
не більше 7 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
із законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, та наказу ФДМУ
від 11.02.2020 № 227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.03.2020 за № 225/34508) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні
містити інформацію про виконання робіт з оцінки, подібних до
об’єктів оцінки, – окремо розташовані будівлі, майданчики, технічні споруди, устаткування та обладнання.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що
перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; кваліфікація, стаж роботи, членство у
саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 13.08.2020 № 10-59-16222
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на комплекс
будівель та споруд – 6,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях.
 Конкурс відбудеться 26.11.2020 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
до сектору документального та господарського забезпечення
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімната 38. Телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

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 –
корпус по виробництву побутових газових плит.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Ямпільський
район, смт Свеса, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
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Запланована дата оцінки: 31.08.2020.
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 6 000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – будівлі та споруди
Охтирської партії з геофізичних досліджень свердловин.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Охтирка,
вул. Олександра Твердохлібова, 2.
Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним
дослідженням у свердловинах ДГП «Укргеофізика».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.08.2020.
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: комплекс будівель
та споруд.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 18 од. (12
будівель та споруд, оглядова яма, водяна свердловина з водонапірною вежею – 3 ємності; ворота металеві з огорожею).

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 18 000,00 грн.
 3. Назва об’єкта: окреме майно – магазин-їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, СерединоБудський район, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.10.2020.
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: окремо розташована будівля.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії
документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах
таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.10.2020
м. Київ
№ 1631
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 21 лютого 2019 року № 150/19
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ
Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про
оцінку однієї простої іменної акції (вх. Фонду державного майна України від 17 липня 2020 року
№ 15/13253, від 10 серпня 2020 року № 9/16535), що за результатами рецензування рецензентом,
який працює в штаті Фонду державного майна України, класифікується за ознакою абзацу п’ятого
пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 лютого 2019 року № 150/19, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «Ф.К. «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 36482829).
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
08.10.2020
м. Київ
№ 1632
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 19 лютого 2019 року № 146/19
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України п’яти звітів про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України від 13 травня 2020 року
№ 19/4300, від 21 травня 2020 року № 19/5571), що за результатами рецензування рецензентом,
який працює в штаті Фонду державного майна України, та громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів» класифікуються відповідно за ознаками абзацу четвертого та п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна
і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року
№ 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 лютого 2019 року № 146/19, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «ВІКОНТ –
СЕРВІС ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 41241817).
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
08.10.2020
м. Київ
№ 1633
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 11 вересня 2018 року № 706/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту
1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України трьох звітів про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України
від 13 травня 2020 року), що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, та членом Екзаменаційної комісії Любенком Р. П. класифікуються відповідно
за ознаками абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки
майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11 вересня 2018 року № 706/18,
виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР
ОЦІНКИ ТА ПРАВА «ПРАВЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42328741).

№ 55 (1335)

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’яз
ково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного
майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222.
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 документального забезпечення, адміністративно-господарської та
інформаційно-аналітичної роботи 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 20.11.2020 включно.
 Конкурси відбудуться 26.11.2020 о 10.00 у Регіональ
ному 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.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.
Продовження рубрики на стор. 11

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
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
08.10.2020
м. Київ
№ 1634
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 18 грудня 2018 року № 984/18
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)
«ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ» (вх. Фонду державного майна України від 28 вересня 2020
року № 19/22899) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 грудня 2018 року № 984/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34796526).
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
09.10. 2020
м. Київ
№ 1649
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 23 червня 2020 року № 555/20
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 відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНОЧНА ФІРМА «РЕЗУЛЬТАТ» (вх. Фонду
державного майна України від 15 вересня 2020 року № 19/21313) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 червня 2020 року № 555/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА «РЕЗУЛЬТАТ» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ 43632749).
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
12.10.2020
м. Київ
№ 1656
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 01 жовтня 2018 року № 770/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНА ФІРМА «НІКА» (вх. Фонду
державного майна України від 06 жовтня 2020 року № 19/24312) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01 жовтня 2018 року № 770/18, виданий Фондом державного майна України ПП «ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНА ФІРМА «НІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40843704).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
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відомості
приватизації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.10.2020
м. Київ
№ 1685
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 27 лютого 2018 року № 179/18
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) «КІРОВОГРАДСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР» (вх. Фонду державного майна України від 09 жовтня 2020 року
№ 19/25089) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 лютого 2018 року № 179/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39589593).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів
щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.10.2020
м. Київ
№ 1687
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 20 травня 2020 року № 398/20
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 відповідальністю (далі – ТОВ) «УКРТЕХНОПРОМ» (вх. Фонду
державного майна України від 06 жовтня 2020 року № 19/24279) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20 травня 2020 року № 398/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 30671972).
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
20.10.2020
м. Київ
№ 1689
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 19 листопада 2018 року № 898/18
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 товариства
з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «СВ ПРОДАКШН» (вх. Фонду державного майна України від 15 жовтня 2020 року № 19/25681) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 листопада 2018 року № 898/18,
виданий Фондом державного майна України ТОВ «СВ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 35669800).
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
20.10.2020
м. Київ
№ 1690
Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 10.03.2020 № 155/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1
розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.04.2006 за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна
України від 08.10.2020 № 1641 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Чаплінського В. В.», яким позбавлено (анульовано) Чаплінського Віктора Віталійовича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на
об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 31.10.1998 ЦМК
№ 1183-А, виданого Фондом державного майна України спільно з ПВНЗ «Міжнародний інститут
бізнесу», а також враховуючи те, що Чаплінський В. В. був заявлений оцінювачем товариства з
обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» під час прийняття Фондом
державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.03.2020 № 155/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 37245344).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів
щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.10.2020
м. Київ
№ 1691
Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 25.10.2019 № 819/19
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 роз-
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ділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006
за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 08.10.2020
№ 1643 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Кірея К. Л.», яким позбавлено (анульовано) Кірея Костянтина Леонідовича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 17.09.2005 МФ № 3829, виданого Фондом державного майна України спільно з ТОВ «Українська комерційна школа», а також враховуючи те, що Кірей К. Л. був заявлений єдиним оцінювачем фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Кірея Костянтина Леонідовича під час прийняття
Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.10.2019 № 819/19, виданий Фондом державного майна України ФОП Кірею Костянтину Леонідовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386104475).
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
20.10.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1692

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 15.09.2020 № 820/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006
за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 08.10.2020
№ 1642 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності стосовно оцінювача Ляша О. С.», яким позбавлено (анульовано) Ляша Олександра Сергійовича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 10.09.2016
МФ № 159, виданого Фондом державного майна України спільно з ТОВ «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ,
а також враховуючи те, що Ляш Олександр Сергійович був заявлений оцінювачем товариства з
обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» під
час прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.09.2020 № 820/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39619088).
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
20.10.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1693

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 26.03.2019 № 235/19
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006
за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 08.10.2020
№ 1637 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Харченко Н. В.», яким позбавлено (анульовано) Харченко Наталію Володимирівну спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 22.12.2012 МФ № 8669, виданого Фондом державного майна України спільно з ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу», а також враховуючи те, що Харченко Н. В. була заявлена єдиним оцінювачем товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АЗІМУТ – ХАРКІВ» під час прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.03.2019 № 235/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «АЗІМУТ – ХАРКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 42773608).
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
20.10.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1696

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 07 серпня 2018 року № 618/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «АС-ТЕРРА» (вх. Фонду державного майна України
від 06 жовтня 2020 року № 19/24416) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07 серпня 2018 року № 618/18, виданий Фондом державного майна України ПП «АС-ТЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38158284).
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

№ 55 (1335)

11

відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіональноого відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 23.07.2020
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс по відбору
суб’єктів оціночної діяльності не відбувся у зв’язку з не поданням на конкурс жодної заяви від суб’єктів оціночної діяльності
по об’єкту: об’єкт незавершеного будівництва – 50-квартарний
житловий будинок (ІІ черга) за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24А, м. Кролевець, Сумська область, балансоут
римувач – відсутній.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 23.07.2020
1. 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 – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
2. 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 – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення загальною площею 260,8 м2.
Балансоутримувач: товариство з обмеженою відповідальністю «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», ЄДРПОУ 37583626, (зберігач).
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 43.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2020.
Площа земельної ділянки, га: –.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 2480,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 30.07.2020
1. Назва об’єкта оцінки: захисні споруди цивільного захисту
(облікові номери: № 13691, 13679, 13702)
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Флобера, 1а; вул. Гоголя, 6а (сел. Степове);
вул. Рудна, 47/49.
Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі за незбереження державного
майна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Платник – ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
01.07.2020.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною
площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
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Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна
будівля ПРЦ літ. А загальною площею 120,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ
21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 4000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 15.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна
будівля ПРЦ літ. К загальною площею 41,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ
21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Переможець – ФОП Гапотченко А. М.
Вартість послуг – 3600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – склад
ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ
21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг – 4000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 15.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 06.08.2020
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – будівлі
та споруди у складі: нежитлове приміщення літ. А загальною
площею 47,39 м2, забор, за адресою: Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16, що перебувають на балансі Голованівської районної
державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ
00699980).
Найменування балансоутримувача: Голованівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
об’єкти.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2020.
Площа земельної ділянки (ділянок): 0,0461 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна
(Ліхачова), 16.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – будівля підвалу загальною площею 209,7 м2, що розташований за
адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала
Виска, вул. Центральна (Жовтнева), 132/1 та перебуває на ба-

лансі ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство»,
код за ЄДРПОУ 00954774 (зберігач).
Найменування балансоутримувача: ТДВ «Маловисківське
хлібоприймальне підприємство», код за ЄДРПОУ 00954774,
(зберігач).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна (Жовтнева),
132/1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2020.
Площа земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація
відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 2480,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 13.08.2020
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс, що розташований за адресою: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ
01038861).
Найменування балансоутримувача: Регіональний офіс водних
ресурсів у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, проїзд
Аджамський, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівлі
та споруди – 12, багаторічні насадження – 160.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 198500,97 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2020.
Площа земельної ділянки (ділянок): 0,0461 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 11.02 – Для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня.
Замовник /платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 5910,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 20.08.2020
1. 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.
Конкурс не відбувся.
2. 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.
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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.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – будівля
та надвірні будівлі Куколівського державного пункту ветеринарної
медицини загальною площею 94,3 м2.
Балансоутримувач: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівлі
та споруди – 4, багаторічні насадження – 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 1038,75 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2020.
Площа земельної ділянки (ділянок): приблизно 0,12 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева
(Леніна), 5а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування, землекористувач – Олександрійська районна
державна лікарня ветеринарної медицини.

приватизації

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): –.
Замовник/платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 4940,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 27.08.2020
1. Назва об’єкта оцінки: захисні споруди цивільного захисту
(облікові номери: № 13691, 13679, 13702).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Флобера, 1а; вул. Гоголя, 6а (сел. Степове);
вул. Рудна, 47/49.
Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі за незбереження державного майна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Платник – ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
01.07.2020.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною
площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – нежитлова будівля літ. А, загальною площею 387,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2020.
Конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.08.2020
Найменування / ПІБ
Строк
Вартість
№
Назва об’єкта оцінки,
суб’єкта оціночної
виконанвиконання
з/п
мета проведення оцінки
діяльності –
ня робіт
робіт, грн
переможця конкурсу
(дні)
1 Нежитлова будівля (ветлікарні) ТзОВ «ЕКА-Захід»
6500
5
у складі: ветлікарня, А площею
114,1 м2 та гараж, Б площею
64,2 м2 за адресою: ІваноФранківська обл., Косівський район, смт Яблунів, вул. Довбуша,
будинок, 4. Балансоутримувач:
Косівська районна лікарня ветеринарної медицини. Мета
проведення незалежної оцінки:
визначення вартості об’єкта
з метою продажу на аукціоні

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.11.2020 № 12/01-286-РП прийнято
рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.11.2020 № 12/01-287-РП прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна – частини адміністративної будівлі площею 889,7 м2 за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, 1а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946).
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.11.2020 № 12/1-392 прийнято рішення про приватизацію Запорізького державного підприємства
«Кремнійполімер», код за ЄДРПОУ 00203625, розташованого
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7, шляхом продажу
на аукціоні.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 05.11.2020 № 714 внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
08.01.2020 № 08 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації» в частині уточнення адреси
об’єкта малої приватизації, а саме: «1. Прийняти рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А»)) загальною
площею 474,30 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б, яка під
час приватизації Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод Дзвінкове»,
правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове» (код ЄДРПОУ
00857404)».
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ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
03.11.2020 № 01475 внесено зміни до п. 2 наказу Регіонального
відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 11.01.2020 № 00059 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності –
окремого майна» в частині способу, виклавши в такій редакції:
приватизувати окреме майно – приміщення контори площею
180,3 м2 (будівля літ. «Б-1») за адресою: м. Львів, вул. Лемківська, 9 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про скасування наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
05.11.2020 № 01505 скасовано наказ Регіонального відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
12.05.2020 № 00631 «Про прийняття рішення про приватизацію
об'єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: деревообробний цех
(літ. А) загальною площею 326,59 м2, приміщення адмінбудинку
(літ. Б) загальною площею 87,17 м2 за адресою: Закарпатська
область, Рахівський р-н, с. Луги, урощище Усть-Говерла».

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 03.11.2020 № 1445
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею
26,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця,
вул. Незалежності, 1, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (код ЄДРПОУ
40358617), орган управління – Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
06.11.2020 прийнято рішення про приватизацію окремого
майна, а саме:
наказ № 1462 – приміщення та споруди насіннєвої інспекції
за адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Стародубська, 1, балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714);
наказ № 1463 – лабораторія ветеринарної медицини за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147, балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби
в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714);

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

наказ № 1464 – лабораторія ветеринарної медицини під
літ. А-1 за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, вул. Гагаріна,
12, балансоутримувач – Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714).

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
09.11.2020 № 625 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – ветлабораторії площею 209,5 м2, сараю-гаража
площею 80,3 м2, крематорію площею 20,2 м2, сараю площею
62,7 м2, прибудови площею 9,1 м2, віварію площею 11,9 м2 за
адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Заріччя, вул.
Сквирська, 259, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАсТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 02.11.2020 № 579 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – будівлі ветеринарної
амбулаторії площею 98,8 м2, який розташований за адресою:
Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, що перебуває на балансі Іванівської районної
державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ
00711020), шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 02.11.2020 № 581 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветлікарні, А, загальною площею 82,1 м2, вбиральні
Б, огорожи № 1, який розташований за адресою: Херсонська
обл., Нижньосірогозький р-н с. Верхні Сірогози, вул. Українська (Леніна), 3а, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за
ЄДРПОУ 40408678), шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севатополі від 02.11.2020 № 582 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будів
лі ветеринарної лікарні з прибудовою і терасою, А, загальною
площею 40,3 м2, гараж Б, загальною площею 30,1 м2, гараж В,
загальною площею 19,1 м2, споруди № 1, 2, який розташований
за адресою: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Новопетрівка, вул. Садова, 21, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код
за ЄДРПОУ 40408678), шляхом продажу на аукціоні.
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