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Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди
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«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
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0 800 750 570

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

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером
(044) 200 35 01
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Офіційне

Фонду

державного майна

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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 08.07.2020 № 12/01-21-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – службового приміщення
загальною площею 634,4 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ
36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район,
смт Широке, вул. Соборна, 119. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без
умов юридичною особою – ТОВ «ЛЕКС ІСТЕЙТ». Ціна продажу об’єкта – 93 609,60 грн,
у тому числі ПДВ – 15 601,60 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.06.2020 № 12/01-20-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – фізкультурно- оздоровчого комплексу, А-2 загальною площею 1 288,5 м2,
що перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Васильєвська, 124.
Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ПП
«УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО – ПРАВОВА ГРУПА». Ціна продажу об’єкта – 620 400,00 грн,
у тому числі ПДВ – 103 400,00 грн.

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

Приватизовано шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціонами, єдиним заявником – громадянином України – Поздняковим Вадимом Володимировичем, код 3121114178, такі об’єкти:
об’єкт малої приватизації – будівля операторної з приналежним майном, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710 (ліквідовано), за адресою: 16742, Чернігівська обл., с. Тростянець, Ічнянський район, вул. Миру,
14. Ціна продажу об’єкта приватизації – 70 000,00 грн (сімдесят тисяч грн 00 коп.), у тому
числі ПДВ – 14 000,00 грн (чотирнадцять тисяч грн 00 коп.);
об’єкт малої приватизації – будівля операторної з площадкою асфальтобетонною,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
03362710, за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Яблунівка, вул. Яблунева,
40-Б. Ціна продажу об’єкта приватизації – 34 800,00 грн (тридцять чотири тисячі вісімсот
грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот грн 00 коп.).

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

Окреме майно – нежитлова будівля площею 103,9 м2 за адресою: Львівська область,
Дрогобицький р-н, с. Нове Село, вул. Дрогобицька, 92, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Приватизовано Лаврик
Наталією Ігорівною за ціною 14 760,00 грн, у тому числі ПДВ – 2 460,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: автонавантажувач, автокран
МКГ-16 гусеничний самохідний, автомашина УАЗ-469Б за адресою: м. Львів, вул. Братів
Міхновських, 32а, що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю
«Рем-Трест». Приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОМ-ПРОМ»
за ціною 55 796,40 грн, у тому числі ПДВ – 9 299,40 грн.

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

Окреме майно – легковий автомобіль ГАЗ 3110 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28, що обліковується на балансі Сумського апеляційного суду (код
за ЄДРПОУ 42267878), приватизовано Крутченком Володимиром Анатолійовичем
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732104632), як переможцем
електронного аукціону, за 21600,00 грн, у тому числі ПДВ – 3600,00 грн.

України

лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, приватизовано фізичною особою – Павловець Валентиною Володимирівною, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3007818260. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 26 640,00 грн
(двадцять шість тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 4 440,00 грн
(чотири тисячі чотириста сорок гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення, гараж-віварій
загальною площею 96,0 м2, яке розташоване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, с. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 26299380, приватизовано фізичною особою – Фурман Наталією Олександрієвною, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2535101121. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ –
60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації –
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Укрзахідвуглебуд» розміром 99,6667% статутного капіталу
1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд»
(ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», товариство).
Місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00177158.
Розмір статутного капіталу товариства: 11 196 650,00 грн.
hh Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
у кількості 44 637 304 шт., що становить 99,6667% статутного капіталу
товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: 28 осіб (станом на 31.03.2020).
Основний вид діяльності ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» за КВЕД: 42.99 Будівництво інших
споруд, н.в.і.у.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
Продукція (роботи, послуги)
Будівельно-монтажні роботи, всього
з них:
власними силами
субпідрядні організації

Одиниця виміру

За 2017 рік

За 2018 рік

За 2019 рік

тис. грн

56 389

27 515

49 747

І квартал
2020 року
348

тис. грн
тис. грн

1 463
54 926

655
26 860

761
48 986

–
348

Експортна продукція (роботи, послуги): відсутня.
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
за останні три роки та І квартал 2020 року
№
з/п
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
6.1
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2

Одиниця
2017 р.
виміру
Активи (форма №1, рядок 1300)
тис. грн 26127
Основні засоби
тис. грн 12241
Довгострокові фінансові інвестиції
тис. грн
Оборотні активи, в тому числі:
тис. грн
Запаси
тис. грн 189
Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядки тис. грн 4999
1125+1130+1135+1140+1145+1155)
Власний капітал
тис. грн - 32165
Довгострокові зобов’язання, в тому числі
тис. грн
393
Інші довгострокові зобов’язання
тис. грн
393
Поточні зобов’язання, в тому числі
тис. грн 57899
Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма
тис. грн 57899
№ 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)
Доходи всього, в тому числі:
тис. грн 66501
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
тис. грн 58659
послуг)
Інші операційні доходи
тис. грн 7143
Інші фінансові доходи
тис. грн
699
Витрати всього, в тому числі:
тис. грн 82533
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 63081
Адміністративні витрати
тис. грн 2333
Показники

2018 р. 2019 р. І квартал 2020 р.
34798
11663

46563
11038

46725
10886

66
8880

57
11553

267
11756

- 35677 - 42311
393
393
393
393
70082 88481
70082 88481

- 43415
393
393
89747
89747

37616
28294

56750
51524

681
333

5310
4012
41128
33324
1949

5221
5
63384
55087
1978

348



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

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної медицини» загальною площею 82,4 м2, у складі: сарай, погріб, за адресою:
Рівненська область, Млинівський район, с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9, що перебуває
на балансі Млинівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ
00703859, приватизовано юридичною особою – ТОВ «МИТНО-БРОКЕРСЬКИЙ АЛЬЯНС»,
код ЄДРПОУ 35633266. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 26 401,20 грн
(двадцять шість тисяч чотириста одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 4 400,20 грн
(чотири тисячі чотириста гривень 20 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина будівлі дільничної ветлікарні загальною площею 156,7 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Острів, вул. Молодіжна, 34, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної

1785
300
408

Фонд
державного
майна
України
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

Продовження таблиці
Одиниця
2017 р. 2018 р. 2019 р. І квартал 2020 р.
виміру
тис. грн
тис. грн 7593
4477
6319
1077
тис. грн 9526
1378
тис. грн
тис. грн -16032 -3512 -6634
-1104
осіб
103
44
35
28
тис. грн 4885
2480
2097
415
грн
3851
4543
4923
4659

Дебіторська та кредиторська заборгованості
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» станом на 31.05.2020
Дебіторська
Кредиторська
усього з неї прострочена усього з неї прострочена
38355
11817
120468
90525
38316
11781
54447
28962

36

25951
22786
4829
7997

Протягом 2017 – 2018 років відділом примусового виконання рішень
Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції
у Львівській області було описано та арештовано все майно товариства з
метою його реалізації для погашення заборгованості.
Об’єкти нерухомого майна
(будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

Наказ Мінвуглепрому Право власності
України від 27.06.1996 не оформлено
№ 290-а «Про створення ВАТ шляхом перетворення державних
підприємств
ВО «Укрзахідвугілля»

53,9
14,4
178,9

Будинок дерев’яний
(кухня)

528,6
201

Земельна Львівська
6,4208
ділянка обл., Сокальський район,
смт Межиріччя,
вул. Шахтарська, 47

Земельна Львівська
0,1346
ділянка обл., м. Червоноград,
вул. Богуна, 3

4611800000:02:011:0055 Для будівництва і
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку

Земельна Волинська
ділянка область,
смт Шацьк,
урочище
Гряда

4624883500:10:000:0943

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація
про обтяження

Для розміщення
та експлуатації
основних,
підсобних і
допоміжних
будівель та
споруд підприємств
переробної, машинобудівної
та іншої
промисловості

Право користування
земельною ділянкою
у процесі оформлення, документи
подано на затвердження до Львівської
обласної державної
адміністрації (лист
до Львівської ОДА
від 11.02.2020
№ 01-05/49)

22 липня 2020 року

7 ФОП Затхей О. І.

8 ТОВ
«Вугільна
Компанія
«Альтенердж»

№ 02-04/04
від 01.01.2019

№ 02-04/27
від 01.07.2019

№ 02-04/48
від 28.12.2019

Будівля адміністративного цеху
Асфальтова
площадка

Приміщення
компресорної будівлі,
будівля
гаражів
Група інвентарних
об’єктів
нерухомого
майна

Орендована
площа (м2)

Сума орендної
плати в місяць, грн
37 073,13

Ведення
господарської діяльності
Ведення
господарської діяльності
Ведення
господарської діяльності
Ведення
господарської діяльності
Ведення
господарської діяльності

8 539,79
788,82

6 ТзОВ
«ВуглеІнвест»

№ 02-04/96
від 31.12.2018

Розміщення обладнання для
супутникового
зв’язку
Розміщення обладнання для
зв’язку

1 743,59

5 ПП Садовничий О. Г.

№ 05-03/25
від 01.10.2017

Використання під
офіс

1 800,00

Львівська область, м. Червоноград,
вул. Львівська, 62
Львівська область, м. Червоноград,
вул. Львівська, 62
Львівська обл.,
Сокальський
район, смт Межиріччя, вул. Шахтарська, 47
Львівська обл.,
Сокальський
район, смт Межиріччя, вул. Шахтарська, 47
Львівська область, м. Червоноград,
вул. Львівська, 62

Мета
ввикористання

5 664,39

4 ПП Мирвода В. І.

Підвальне
приміщення
адміністративної
будівлі
Секція реммайстерні

291,1

Львівська обл., № 05-03/09
м. Червоноград, від 28.10.2016
вул. Будівельна, 1а

Частина
даху адміністративної
будівлі
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3 ПрАТ
«ДАТАГРУП»

Львівська обл., № LV1021 від
м. Червоноград, 14.06.2018
вул. Будівельна, 1а

Приміщення
в адміністративній
будівлі

9,1

Львівська обл., № 05-02/10
м. Червоноград, від 14.09.2015
вул. Будівельна, 1а

62,9

1 ДП
«Дирекція
по будівництву
об’єктів»
2 ТзОВ
«Лайфселл»

Об’єкт
оренди

29,8

Здійснюються заходи з передачі в комунальну власність
територіальної громади м. Червоноград (протокол загальних зборів ВАТ
«Укрзахідбуглебуд»
від 04.07.2008 № 8,
яким затверджено
рішення про передачу в комунальну
власність)
Право власності
не оформлено
Колективна
Свідоцтво про право власності серія
ЯЯЯ № 425910,
видане 13.02. 2006
Шацькою селищною
радою на підставі
рішення Шацької
селищної ради від
16.07.2002 № 49
Право власності не
оформлено

Номер та дата
укладення
договору

4 200,00

82,1

Державна
ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд»,
код ЄДРПОУ
00177158

Адреса

18 304,00

82,1 База відпочинку

Колективна
ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд»,
код ЄДРПОУ
00177158
Державна
ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд»,
код ЄДРПОУ
00177158

№
Орендар
з/п

600,0

5,9
455,1
648,8

295,9

1555,6

Кадастровий номер
земельної ділянки

0,1576
0725755100: 03:016:0594 Обслугову(в т. ч. в
вання бази
спільному
відпочинку
користуван
ні з базою
відпочинку
Шахти № 9
м. Нововолинськ –
0,0033 га)

Договір дійсний до дати

34,7
3041,4

26

Площа
Адреса розземельної
ташування
ділянки
активу
(га)

4611800000:02:011:0030 Обслуговування
будівель і
споруд

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» є генеральним підрядником з будівництва
шахти-новобудови № 10 «Нововолинська» за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, шахта № 10 «Нововолинська» розміщуються
об’єкти тимчасового призначення, а саме:
будки: 3 столярні, 2 металеві;
вагони: 11 побутових, 1 польовий;
приміщення бетонно-розчинного вузла.
Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення),
які станом на 15.06.2020 перебувають в оренді

Інформація про земельні ділянки
Назва
активу

Земельна Львівська
0,3137
ділянка обл., м. Червоноград,
вул. Будівельна, 1

Договір оренди
земельної ділянки
від 02.11.2016
(реєстраційний
№ 4611800000083).
Термін дії до
02.11.2026
Право користування
земельною ділянкою
не оформлено.
Документи подано на розгляд до
Червоноградської
міської ради (лист
до Червоноградської
міської ради від
07.11.2019 № 0105/528)
Договір оренди
земельної ділянки
від 29.07.2015
(реєстраційний
№ 4611800000073).
Термін дії сплив
19.03.2018. На
даний час договір
не пролонгований у
зв’язку з передачею
гуртожитку в комунальну власність
міста
Договір оренди
земельної ділянки
від 11.01.2006
на 49 років
(запис у Державному реєстрі земель
від 11.01.2006
№040609300002)

Обслуговування
будівель і
споруд

312,5

Будинок дерев’яний № 2

Волинська
область,
смт Шацьк,
урочище Гряда

461180000:06:003:0012

1325,5

767 Свідоцтво про право
477,1 власності (серія САА
№ 556023, видане
23.03.2004 виконкомом Червоноградміської
на
1210 ської
Свідоцтво
проради
право
підставі
вивласностірішення
№ 501468,
конкому03.03.2008
Червоноград182 видане
ської міської комітетом
ради від
Виконавчим
27.02.2004
р. № 51)
Червоноградської
12 міської ради на підставі рішення викон64 кому Червоноград15,8 ської міської ради від
22.02.2008 № 58
Будівля гаража
Львівська об45,5 Свідоцтво про право
ласть, м. Черво- 1242,1 власності № 541519,
Будівля проектно-конст
ноград, вул. Бувидане 03.11.2008
рукторського бюро
Виконавчим комітетом
(3 та 4 поверхи в 4-повер дівельна, 1
Червоноградської
ховій цегляній нежитловій
міської ради на підбудівлі)
ставі рішення виконкому Червоноградської міської ради від
03.10.2008 № 294
Будівля гуртожитку
Львівська об2113 Наказ Мінвуглепрому
ласть, м. ЧерУкраїни від 27.06.1996
воноград,
№ 290-а «Про ствовул. Богуна,3
рення ВАТ шляхом перетворення державних
підприємств ВО «Укр
західвугілля»

Будинок дерев’яний № 1

Форма власності
та власник

Земельна Львівська
1,2245
ділянка обл., м. Червоноград,
вул. Львівська, 62

31.12.2020

Будівля автогаражів
Будівля компресорної
Будівля котельні (стара)
Будівля насосної станції
Будівля побутова (стара)
Будівля прохідної з автовагами
Будівля трансформаторної станції
Вагон побутовий
Гараж для легкового транспорту
Склад для зберігання нафтопродуктів та мазуту
Склад обладнання
Склад паливно-мастильних
матеріалів
Склад протипожежний
Склад сипучих матеріалів
(відкритий)
Склад сипучих матеріалів
(під накриттям)
Туалети
Будівля АПК (нова)
Ремонтні майстерні з
побутовими приміщеннями
Будівля складу
Львівська область, м. ЧерПриміщення сантехмайвоноград,
стерні
вул. Львівська, 77
Будівля адміністративно- Львівська обго цеху
ласть, м. ЧерБудівля побутового при- воноград,
вул. Львівміщення
ська, 62
Відкритий склад для зберігання балонів
Прибудова до гаража
Прохідна будка

Підстава виникнення
права власності

Право користування
земельною ділянкою
не оформлено

14.05.2021

ЗаАдреса розташу- гальна
вання активу
площа
(м2)
Львівська обл.,
828,3
Сокальський
34,6
район, смт Межиріччя, вул. Шах- 131,1
26,8
тарська, 47
393
132,6

Назва активу

Підстава на право користування
земельною ділянкою, інформація
про обтяження

8000000000:82:012:0058 Обслуговування
будівель і
споруд

31.10.2020

39

30107
22956
4946
8012

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Земельна Львівська
0,7389
ділянка обл., м. Червоноград,
вул. Львівська, 77

31.12.2020

Усього (тис. грн)
за товари, роботи, послуги (тис. грн)
у тому числі:
перед бюджетом (тис. грн)
зі страхування (тис. грн)
з оплати праці (тис. грн)
інша заборгованість (тис. грн)

Кадастровий номер
земельної ділянки

31.12.2020

Найменування показника

Площа
Адреса розземельної
ташування
ділянки
активу
(га)

31.12.2020

Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші витрати
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) +, Середня кількість всіх працівників
Фонд оплати праці усіх працівників
Середньомісячна заробітна плата

Назва
активу

31.12.2020

Показники

31.12.2020

№
з/п
9.3
9.4
9.5
9.6
10
11
12
13

Продовження таблиці

На балансі товариства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття
V класу) № 50321 на 100 осіб загальною площею 210,8 м2, розташована
за адресою: вул. Будівельна, 1, м. Червоноград, Львівська обл., 80100
(вбудована в 4-поверхову цегляну нежитлову будівлю).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату
екологічних зборів та платежів.
Станом на 15.06.2020 товариство не здійснювало викидів та скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення
та розміщення відходів не відбувалось.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21.08.2020.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11 159 326,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 579 663,00 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 579 663,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –1 115 932,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 557 966,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 557 966,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» (далі – ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», Товариство)
у кількості 44 637 304 штуки акцій, що становить 99,6667% статутного
капіталу товариства (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу
права власності на пакет акцій забезпечити:
1) збереження основного виду діяльності Товариства;
2) погашення протягом шести місяців заборгованості ПрАТ «Укрзахід
вуглебуд» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права
власності на пакет акцій;
3) утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до
використання за призначенням за рахунок коштів товариства (частина
восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);
4) недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником
дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини
першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
5) виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку
його дії – укладення нового або внесення змін до укладеного договору в
установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання
(стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
6) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо Товариства;
7) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті
19 Закону України «Про охорону праці»;
8) вжиття заходів з передачі об’єкта житлового фонду (гуртожитку) до
відповідної територіальної громади (стаття 3 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»).
Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня переходу до
покупця права власності на пакет акцій.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637304 штуки акцій, що становить 99,6667 % статутного капіталу
товариства, здійснюється відповідно до вимог:
1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна»;
2) 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 державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта
господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування
гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Код ЄДРПОУ 00032945;
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України.
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна.
Рахунок: UA263223130000025206010023277.
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна.
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 00032945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: The State Property Fund of Ukraine.
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine.
Account: UA263223130000025206010023277.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 00032945.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
10.00 – 11.00 (вівторок, середа) за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна,1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Сироїд Михайло Борисович, телефон
067-109-89-32.
Найменування організатора аукціону – Фонд державного майна
України, місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/, http://privatization.gov.ua/.
Телефон для довідок (044) 200-33-67.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 20.07.2020 № 1222.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-12-26-000011-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 111 593,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 55 796,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 55 796,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
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:
до сільської ради – 200 м;
до автобусної зупини – 600 м;
до м. Хотин – 2,5 км.
Об’єкт не законсервований, не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності будівлі дитячої установи – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної
ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151.
Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.
Власник земельної ділянки: держава в особі регіонального відділення
Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 серпня 2020
року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 189949,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 94974,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94974,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18994,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9497,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9497,45 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон
ного 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. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного
зобов’язання – протягом 5 років з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта приватизації (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 9
від 31.01.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в
договорі купівлі-продажу, в сумі 10000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
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Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 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 15.07.2020 № 66 «Про затвердження протоколу
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублі
кування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1899,50 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (949,75 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (949,75 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна
нежитлової будівлі столової (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адресою: 07527,
Київська область, Баришівський район, с. Бзів,
вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва
(правонаступник СТОВ ім. Леся Сердюка)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – нежитлова
будівля столової (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2
зі спорудами (огорожа № 1-2).
Місцезнаходження об’єкта: 07527, Київська область, Баришівський
район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе
мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: СТОВ ім. Леся Сердюка (код
ЄДРПОУ 00857479).
Реєстраційний номер: 22352119.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.08.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 253 415,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 126 707,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 126 707,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 341,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 670,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 670,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі столової (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами
(огорожа № 1-2) за адресою: 07527, Київська область, Баришівський район,
с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник СТОВ ім. Леся Сердюка) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець Об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з

метою визначення його стартової ціни у розмірі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі
дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський,
50; телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38; час роботи:
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.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 07.05.2020 № 348.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000082-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 534,15 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 267,08 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 267,08 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – будинку культури (літ. «А»)
за адресою: Київська область, Макарівський район,
смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський
склозавод» (код ЄДРПОУ 00480879; припинено)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – будинок культури (літ. «А»).
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Макарівський район,
смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе
мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 11 %.
Реєстраційний номер: 1812852532227.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.08.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 586 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 293 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 293 300,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 58 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29 330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 29 330,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська область,
Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод»
(код ЄДРПОУ 00480879; припинено) (далі – Об’єкт малої приватизації),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
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3. Покупець Об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 200 (шість тисяч двісті)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець Об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням
технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 41 901 (сорок одна
тисяча дев’ятсот одна) гривня 30 копійок протягом тридцяти календарних
днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 07.05.2020 № 349.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000062-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 866,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 933,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 933,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – школи за адресою: Київська
область, смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – школа.
Місцез нах од ження об’єкта: Київська область, смт Володарка,
вул. Героїв Чорнобиля, 109.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена,
земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 15 %.
Реєстраційний номер: 1882073732216.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18.08.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 775 250,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 887 625,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 887 625,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 177 525,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88 762,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88 762,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – школи за адресою: Київська область, смт Володарка,
вул. Героїв Чорнобиля, 109 (далі – Об’єкт малої приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
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2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його
стартової ціни у розмірі 9 100 (дев’ять тисяч сто) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації
з виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок протягом
тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 16.04.2020 № 324.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000050-2.
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 – 17 752,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 8 876,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 876,25 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – середня школа за адресою:
Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія
(Радянська), 103, балансоутримувачем якого є Департамент
регіонального розвитку та житлово-комунального
господарства Київської обласної державної адміністрації
(код ЄДРПОУ 21467647)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – середня школа.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена,
земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647).
Рівень будівельної готовності: 21 %.
Реєстраційний номер: 1954597432242.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13.08.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 950 084,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 475 042,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 475 042,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 495 008,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 247 504,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 247 504,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – середня школа за адресою: Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103, балансоутримувачем якого є
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647)
(далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його
стартової ціни у розмірі 7 150 (сім тисяч сто п’ятдесят) гривень 00 копійок
протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівліпродажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта
малої приватизації у розмірі 50 500 (п’ятдесят тисяч п’ятсот) гривень 00
копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 26.02.2020 № 240.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000052-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 49 500,84 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 24 750,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 750,42 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі повторного продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного
будівництва – будівництва ферми на 200 голів ВРХ
за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н,
с. Дітинець, вул. Центральна, 19а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: будівництво ферми
на 200 голів ВРХ.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н,
с. Дітинець, вул. Центральна, 19а.
Балансоутримувач: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, код ЄДРПОУ 39932654).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будівництва входять:
корівник на 200 корів прив’язного утримання – одноповерхова будівля загальною площею 1644,7 м2, фундамент – з/б, стіни – з/б панелі та
частково цегляні, перегородки цегляні, перекриття – з/б панелі, підлога –
бетон, рівень будівельної готовності – 60 %;
автомобільні ваги вантажопідйомністю 30 т за один проїзд загальною
площею 144,2 м2, складаються із котлової копки та викладених по периметру з/б фундаментних блоків, рівень будівельної готовності – 39 %;
бригадний будинок на 10 осіб – одноповерховий цегляний будинок загальною площею 80,1 м2, фундамент – з/б, стіни та перегородки цегляні,
перекриття – з/б плити, рівень будівельної готовності – 44 %;
амбулаторія ветпунктів ВРХ – одноповерховий цегляний будинок загальною площею 98,5 м2, фундамент – з/б, стіни та перегородки цегляні,
перекриття – з/б плити, рівень будівельної готовності – 51 %;
молочний блок – одноповерхове приміщення, прибудоване до корівника на 200 корів, загальною площею 140,6 м2, фундамент – з/б, стіни –
з/б панелі, перегородки цегляні, перекриття – з/бетон, рівень будівельної
готовності – 41 %;
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кормопідготовчий цех для комплексів та ферм по виробництву молока – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 217,6 м2,
фундамент – з/б, стіни та перегородки цегляні, рівень будівельної готовності – 42 %;
котельня – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
176,4 м2, фундамент – з/б, стіни цегляні, перекриття – з/б, рівень будівельної готовності – 50 %;
сховище для гною для ферм і комплексів ВРХ – об’єкт складається із
котлової копки та розташованих по периметру з/б панелей, підлога бетонна, загальна площа об’єкта – 1800 м2;
траншея для зберігання силосу місткостю 1000 т – об’єкт складається
із двох траншей, огороджених з двох боків з/б панелями, загальна площа
об’єкта – 1134,0 м2.
Об’єкти розташовані на околиці населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового сектору. Територія об’єкта не огороджена, об’єкт
під охороною не перебуває, має вільний доступ.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді
лена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 серпня 2020 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1751469,31 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 875734,66 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 875734,66 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 175146,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 87573,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 87573,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі з можливою зміною його первісного
призначення.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від
13.07.2020 № 383.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-07-29-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20
(двадцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17514,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8757,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8757,35 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі повторного продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого
майна – нежитлових будівель загальною площею 155,2 м2,
а саме: будівлі дільничної лікарні та гаража за адресою:
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н,
с. Кам’янка, вул. Лісова, 33
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові будівлі
загальною площею 155,2 м2, а саме: будівля дільничної лікарні
та гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, с. Кам’янка, вул. Лісова, 33.
Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові дерев’яні будівлі розташовані
за межами села Кам’янка, на відстані 33 км від м. Новоград-Волинський.
Рік введення в експлуатацію – 1963. Стан незадовільний. Фундамент та
цоколь стрічковий, перегородки та стіни дерев’яні, підлога дощата, дах –
азбофанера. Інженерні комунікації: опалення пічне, електроосвітлення.
Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131120209 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису
про право власності 27072713, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 1600204318240.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,7410 га,
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної
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державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 070526 від 23.04.2010, кадастровий
номер 1824086000:04:000:0264, цільове призначення – для охорони
здоров’я і соціальних послуг.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 серпня 2020 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 80759,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 40379,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40379,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8075,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4037,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4037,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від
13.07.2020 № 380.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 807,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 403,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 403,80 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі повторного продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації,
окремого майна – нежитлової будівлі дільничної лікарні
ветеринарної медицини загальною площею 119,7 м2
та двох сараїв за адресою: Житомирська обл.,
Новоград-Волинський р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлова
будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини
загальною площею 119,7 м2 та два сараї.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Новоград-Волинсь
кий р-н, с.Таращанка, вул. Волі, 21.
Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі розташовані недалеко від центра села Таращанка, на відстані 13 км
від м. Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1990. Стан
незадовільний. Фундамент та цоколь стрічковий, перегородки та стіни
цегляні, підлога дощата, дах – азбофанера. Інженерні комунікації:
опалення пічне, електроосвітлення.
Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131119375 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису
про право власності 27072621, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 1600200518240.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2485 га,
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 070521 від 23.04.2010, кадастровий
номер 1824082600:09:001:0011, цільове призначення – для охорони
здоров’я і соціальних послуг.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 серпня 2020 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 116096,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 58048,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 58048,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11609,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5804,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5804,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від
13.07.2020 № 382.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000010-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1160,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 580,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 580,48 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про проведення в електронній торговій системі повторного
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації,
окремого майна – нежитлової будівлі Народицької районної
державної лікарні ветеринарної медицини, а саме:
пункту ветеринарної медицини з прибудовою
загальною площею 68,2 м2, господарської будівлі
загальною площею 48,2 м2 за адресою:
Житомирська обл., Народицький р-н,
с. Одруби, вул. Гребля, 2а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлова
будівля Народицької районної державної лікарні ветеринарної
медицини, а саме: пункт ветеринарної медицини
з прибудовою загальною площею 68,2 м2,
господарська будівля загальною площею 48,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Народицький р-н,
с. Одруби, вул. Гребля, 2а.
Балансоутримувач: Народицька районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698644).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі розташовані на околиці села Одруби, на відстані 9 км від районного центру
смт Народичі. Рік введення в експлуатацію – 1966. Стан незадовільний.
Фундамент та цоколь стрічковий, перегородки цегляні, підлога – дощата,
дах – азбофанера, вікна та двері відсутні. Інженерні комунікації: опалення
пічне, електроосвітлення.
Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 169292525 з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності, дата реєстрації 30.05.2019, номер запису про право
власності 31827515, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1609854118237.
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,1005 га,
яка перебуває у постійному користуванні Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 070798 від 10.05.2012, кадастровий номер
1823786600:09:000:0002, цільове призначення – для розміщення та обслуговування виробничих будівель.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 серпня 2020 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 17276,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8638, 00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8638, 00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1727,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 863,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 863,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4495,00 грн у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
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 13.07.2020 № 381.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 172,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 86,38 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі (магазин) загальною площею
51,1 м2 за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н,
с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(магазин) загальною площею 51,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне
(колишнє Чапаєво), вул. Роганська,3.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окреме майно – одноповерхова будівля колишнього магазину площею 51,1 м2. Стіни з шлакоблоку та черепашнику,
перекриття – дерев’яне по дерев’яних балках, покриття підлоги дощате,
пошкоджене; покрівля – шифер; опалення, водопостачання, каналізація
відсутні. Заповнення віконних та дверних отворів розсохлись і розхитались, скління відсутнє. Внутрішнє оздоблення – облицювання стін та
стелі листами ДСП пофарбованими масляними розчинами, пошкоджене
та забруднене. Зовнішнє оздоблення – відсутнє. Загальний стан будівлі
незадовільний.
Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді до с. Роздольне, до найближчого населеного пункту – смт Новопокровка – 3 км, до м. Харків – близько
25 км. Вся соціальна інфраструктура та зупинка громадського транспорту
знаходяться у смт Новопокровка.
Детальна інформація та документація по об’єкту розміщені на
vdr.spfu.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за Верховною Радою України (Свідоцтво про право
власності на нерухоме майно від 08.01.2008 серія САА № 095046).
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не відбувалось, кадастровий номер
не присвоювався, інформація про наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 20 серпня 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).
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Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 43 900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 21 950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4 390,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 195,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 195,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 51,1 м2 за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3, у розмірі 2800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень
00 копійок) без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка – UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД :
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка – UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній,
об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н,
с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057)
700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 09.07.2020 № 01422.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000051-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 439,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 219,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 219,50 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» загальною площею
159,8 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н,
с. Вишнівка, вул. Центральна, 103
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка,
вул. Центральна, 103.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля магазину літ. «А-1» одноповерхова загальною площею 159,8 м2. Будівля розташована у центрі
села. Стіни – цегла, перекриття дерев’яні, покрівля шиферна, комунікації
відсутні. Об’єкт не експлуатується, фізичний знос – 39 %, технічний стан –
задовільний. Наявні сліди замокання, пошкодження цегли та шиферу,
руйнування стелі. 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 в особі Верховної Ради України, що підтверджено Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 08.06.2006,
виданим на підставі Рішення виконкому Вишнівської сільської Ради від
21.02.2006 № 4, та Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 08.06.2006 № витягу 10885628.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 21 серпня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 39900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 19950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 3990,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1995,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1995,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації окремого
майна – нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2
за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103, у розмірі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ
43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта
приватизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н.І., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 13.07.2020 № 01444.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-12-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 399,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 199,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 199,50 грн.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – будівлі та
споруди у складі: нежитлове приміщення літ. А загальною площею
47,39 м2, забор, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16 та перебуває 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 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 – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення, огорожі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3,0 тис. грн.
 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 балансі 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 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 – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,5 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
таку конкурсну документацію:
заяву на 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 здійснюватись відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами ФДМУ
від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 31 липня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 06.08.2020 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оцінки

 Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля (ветлікарні) у складі: ветлікарня, А площею 114,1 м2 та гараж, Б площею
64,2 м2.
Бал анс оу тр имувач: Косівська районна лікарня ветеринарної
медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): Івано-Франківська обл., Косівський район, смт Яблунів,
вул. Довбуша, будинок, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – ветлікарня (А) загальною
площею 114,1 м2; гараж (Б) загальною площею 64,2 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 0 грн.
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Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.07.2020.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: 7 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
 Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації в приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 310,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації

 Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (столової) загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська область, Васильківський
район район, с. Крушинка, вул.. Колгоспна, 11, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна». Орієнтовна
дата оцінки – 31.07.2020. Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для подальшої приватизації. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі
адміністративного призначення. Очікувана найбільша ціна: 5300 грн.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 №60/28190 (із змінами,
внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2020 № 47
та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу забезпечення діяльності регіонального відділення та роботи з ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно),
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
 Конкурс відбудеться об 11.00 06.08.2020 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях, кімн. 613, телефон для довідок 200-25-36.

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

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 26.03.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Фізичну особу – підприємця Бондарчука Олександра Миколайовича
по об’єктах малої приватизації:
окремому майну – нежитловому майновому комплексу господарських
споруд Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління водного господарства у складі: свинарника, конюшні, погреба,
колодязя, огорожі, що перебувають на балансі Житомирського міжрайонного
управління водного господарствам, за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Індустріальна, 21а (вартість виконання – 5900,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
окремому майну – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини
загальною площею 106,8 м2, що перебуває на балансі Радомишльської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна, 7
(вартість виконання – 4900,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Фізичну особу – підприємця Музичука Петра Олександровича по
об’єкту малої приватизації – окремому майну – будівлі дільничної лікарні
ветеринарної медицини загальною площею 85,1 м2, що перебуває на балансі Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини,
за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Заньки, вул. Цвіточна, 1 (вартість виконання – 4400,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по об’єкту
малої приватизації – окремому майну – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю «літ. Б», конюшні
«літ. В», гаражу «літ. Г», уборній «літ. У», що перебувають на балансі Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка,
21 (вартість виконання – 4950,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту малої приватизації – окремому майну – нежитлових приміщеннях адмінбудинку,
що перебувають на балансі Пулинського міжрайонного управління водного
господарства, за адресою: Житомирська обл., смт Романів, вул. Небесної
Сотні, 1 (вартість виконання – 3800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту малої приватизації – окремому майну – будівлі Управління статистики України загальною
площею 873,5 м2, що перебуває на балансі Головного Управління статистики
у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 3900,00 грн, строк виконання – 4 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 26.03.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлових приміщень першого поверху гуртожитку площею 88,3 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, визначення ринкової вартості з
метою продовження договору оренди державного майна – визнано ТзОВ
«Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
нежитлових приміщень першого поверху гуртожитку площею 12,0 м2
за адресою: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а, визначення ринкової вартості з
метою продовження договору оренди державного майна – визнано ТзОВ
«ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
гарячого цеху кухні адміністративно-господарського корпусу площею
50,3 м2 за адресою: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3, визначення ринкової вартості з метою продовження договору оренди державного майна – визнано
ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
адміністративного приміщення першого поверху площею 47,1 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, визначення ринкової вартості з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ППФ
«Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
адміністративного приміщення першого поверху площею 47,7 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, визначення ринкової вартості з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ППФ
«Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
металевих складів: «Ж-1» площею 198,3 м2 та «З-1» площею 227,5 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 600 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 19.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – садибний житловий будинок загальною площею 94,2 м2. Балансоутримувач
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – садибний житловий будинок загальною площею 94,2 м2. Балансоутримувач
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Оладько А. А., вартість послуг з оцінки –
3000 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – садибний житловий будинок загальною площею 94,2 м2. Балансоутримувач
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 6,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі інженернолабораторного корпусу (інв. № 10311250), що перебуває на балансі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, код за
ЄДРПОУ 02070714. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93406, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 59а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди.
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Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки –
2100 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 355,9 м2, у тому числі: приміщення площею 23,0 м2 в підвалі
(згідно з експлікацією приміщення за планом № 49, 50) та приміщення
площею 332,9 м2 на першому поверсі (згідно з експлікацією за планом
№ 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45) в семиповерховій будівлі виробничого корпусу (інв.
№ 4, реєстровий номер 339868601.1.БДПМЧН4795), що перебувають на
балансі Державного підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу», код за ЄДРПОУ 33968601. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 93406, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова,
1в. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки –
3150 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – приміщення
умивальника № 4 на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1 (інв.
№ 71527, літ. А-5) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, код за ЄДРПОУ
02071168. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Студентський, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 1600 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – приміщення умивальника кімн. № 11 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 59418, літ. А-4) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету, код за ЄДРПОУ 02071168. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, пров. Студентський, 4. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1650 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі 6-поверхового адміністративного корпусу № 82 загальною
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого
підприємства «Об’єднання Комунар» (код за ЄДРПОУ 14308730). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г, вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: ділянка покрівлі адмінбудинку в 7-поверховій будівлі загальною площею 30,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 002362629. Місце
знаходження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 2160 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення кімн. № 28 (за цільовим
призначенням – сушильня) на першому поверсі триповерхової будівлі
гуртожитку № 1 загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії (код за ЄДРПОУ 00493758).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський район,
смт Мала Данилівка, ХДЗВА, вул. Академічна, гуртожиток № 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки –
2150 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 09.04.2020

Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області переможцем конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А-2) загальною
площею 202,4 м2 (у т. ч. приміщення: 1-1 – 9,3 м2, 1-2 – 36,6 м2, 1-3 –
22,7 м2, 1-29 – 133,8 м2) за адресою: м. Чернівці, вул. Заводська, 12, що перебуває на балансі філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс»;
частину приміщення холу (1-28) площею 5,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д′) за адресою: м. Чернівці,
вул. Рівненська, 14, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт (по кожному об’єкту оцінки): 3000,00 грн та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 08.04.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлових приміщеннях загальною площею 198,6 м2 триповерхової будівлі, у т. ч.: приміщення цокольного поверху площею 37,75 м2, нежитлові приміщення першого поверху
площею 110,46 м2 та нежитлове приміщення третього поверху площею
50,39 м2, що перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а
(вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитловому приміщенню загальною площею 86,7 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – приміщенню овочесховища загальною площею 79,4 м2, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 4а (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлових приміщеннях будівлі
магазину «Лісний» площею 1043,8 м2, що перебувають на балансі Філії
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 15558, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 13 (вартість
робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлових приміщеннях загальною площею 39,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку, що перебувають на балансі Остерського коледжу будівництва та
дизайну, за адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. Незалежності, 50 (вартість робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 08.04.2020

1. Частина адміністративного приміщення площею 60,5 м2. 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з ме-
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тою продовження дії договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2100,00 грн без ПДВ.
2. Частина складу ґрунтових взірців площею 69,65 м2. 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт» (заявлений оцінювач: Омельчук
Стефанія Анатоліївна). Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт –
2669,00 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
з метою визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати при продовженні
договорів оренди, що відбувся 09.04.2020

Переможцями конкурсу визнані:
I. ФОП Полупаненко М. М. на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення № 108, № 109 площею 16,9 м2 першого поверху
спортивного корпусу з 3 залами та площі загального користування площею
5,3 м2, загальною площею 22,2 м2, що перебувають на балансі ДП «НАЕК
«Енергоатом» і обліковуються у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 2. Вартість робіт –
1200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частину приміщень першого та цокольного поверхів з ґанком (кафе)
площею 307,1 м2 та площі загального користування площею 23,5 м2, загальною площею 330,6 м2 у будівлі палацу культури «Енергетик», що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» і обліковуються у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
просп. Незалежності, 10. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частину одноповерхової залізобетонної будівлі «Виробничий корпус
ТЕМ/блок 2» приміщення № 1-16, II, III площею 711,6 м2, що перебуває
на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» і обліковується у ВП «Южно-Українська
АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Промисловий майданчик, 13. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 календарних дні.
II. ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення площею 243,5 м2 третього поверху десятиповерхової будівлі, що перебувають на балансі Південного офіса Держаудитслужби, за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 97. Вартість робіт – 2000
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
III. ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
гідроспоруди рибогосподарської технологічної водойми: дамба та
водоскид, на балансі КСП «Полянка», за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський район, с. Полянка. Вартість робіт – 4400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
нежитлові вбудовані приміщення підвалу площею 45,6 м2 чотириповерхової адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного
управління ДПС у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 календарних дні.

IV. ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди:
відкриту складську площу «Відкрита площадка для накопичення та
тимчасового відстою автотранспорту та технологічного обладнання – I»
площею 3819,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська,
23/17. Вартість робіт – 2300 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарних дні.
V. ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
металевий модуль-1 площею 491,5 м2, ДП «Миколаївський морський
торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз,
1/8. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
відкриту площадку для технологічного обладнання та відстою автомашин площею 2530,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська,
23/9. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.
VI. ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення площею 87,8 м2 адміністративно-побутової
будівлі, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1.
Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3
календарних дні.
VII. ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди:
будівлю адміністративно-побутового корпусу площею 578,5 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за
адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12. Вартість робіт – 2200 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.
VIII. ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди:
частину нежитлового приміщення площею 1,0 м2 будівлі прохідної,
що перебувають на балансі Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту),
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/11. Вартість робіт – 1510 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 06.04.2020

1. Частина майданчика площею 812,0 м2, що знаходиться на території
Таврійської виробничої дільниці Каховського міжрайонного управління
водного господарства та перебуває на його балансі, за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Незалежності, 23, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 300 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 22,1 м2 на
другому поверсі 4-поверхової будівлі службово-побутового корпусу,
що перебуває на балансі Херсонської філії державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Херсонського
морського порту), за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, переможець
конкурсу – ПП «Консалтингова компанія АРГУМЕНТ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 820 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.

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

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 14.07.2020 № 724
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі загальною
площею 491,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 2 та обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02362894.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 14.07.2020 № 725
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – частини адміністративної будівлі
загальною площею 278,6 м2, гаража наземного загальною площею
26,9 м2, складського приміщення загальною площею 15,2 м2, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне,
вул. Л. Українки, 154 та обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894.












 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 14.07.2020 № 726
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею 483,5 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а та обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02362894.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 14.07.2020 № 727
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – адміністративного будинку загальною площею 426,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а та обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02362894.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
16.07.2020 № 12/01-144 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі загальною площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926,
орган управління – Державна служба статистики України), шляхом продажу на аукціоні.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 10.07.2020 № 154 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами окремого майна – нежитлової будівлі

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

(ветлікарні) у складі: ветлікарня, А площею 114,1 м2 та гараж, Б площею
64,2 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, смт
Яблунів, вул. Довбуша, будинок 4.

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

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 14.07.2020
№ 00912 скасовано рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлового приміщення
(I поверх) площею 189,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Купчинського,9, що перебуває на балансі Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс».






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
15.07.2020 № 00926 внесено зміни до п. 1 та п. 2 наказу Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 10.04.2020 № 00563 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна», в частині назви об’єкта приватизації, виклавши її в такій
редакції: «Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2; хата-читальня, В, площею 117,0 м2;
прохідна, Г, площею 8,0 м2; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 м2;
центральний склад, Е, площею 247,0 м2; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 м2; приміщення намагнічення
кабелів, П, площею 41,1 м2; ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2; лабораторія, Т, площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею
62,4 м2; цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2;
котельня, Х, площею 70,4 м2; кладови-склади, У, площею 108,3 м2;
контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2; вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел, Я, площею 39,0 м2 за
адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10, що перебуває
на балансі Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень
в свердловинах державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» (ЄДРПОУ 01432776)».

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 16.07.2020 № 928
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною
площею 103,3 м2 за адресою: Полтавська обл., Новосанжарський р-н,
смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ
02361892), орган управління – Державна служба статистики України,
шляхом продажу на аукціоні з умовами.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Полтавській та Сумській областях від 16.07.2020 № 929
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: Полтавська обл., смт
Диканька, вул. Пушкіна, 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892), орган
управління – Державна служба статистики України, шляхом продажу
на аукціоні без умов.
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