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

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

Продовження таблиці

результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі, що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ «Вінницький кущовий 
інформаційно-обчислювальний центр», код за ЄДРПОУ 05521867, за адресою: 21100, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 приватизованого шляхом продажу на аукціоні із 
зниженням стартової ціни фізичною особою – Метаном Валерієм Едуардовичем, РНОКПП 
2464907278, за 140 500,50 грн (сто сорок тисяч п’ятсот грн 50 коп.), у тому числі ПДВ – 
23 416,75 грн (двадцять три тисячі чотириста шістнадцять грн 75 коп.).

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

Наказом регіонального відділення від 27.04.2020 № 12/01-11-ЗВП затверджено ре-
зультати продажу об’єкта державної власності – комплексу нежитлових будівель у скла-
ді: нежитлова будівля літ. А з тамбуром літ. а; ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною 
площею 4107,3 м2; будівля трансформатора літ. В; огорожа № 1; огорожа № 2; хвіртка 
№ 3; ворота № 4; вимощення літ. І, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 2. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні 
із зниженням стартової ціни фізичною особою – Затинацьким Ігорем Анатолійовичем. 
Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить 2 166 000,00 грн (два 
мільйони сто шістдесят шість тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 361 000,00 грн (триста 
шістдесят одна тисяча грн 00 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні без умов 
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – нежитлові будівлі у складі: адміністративний будинок А 
загальною площею 557,0 м2; гаражі Б загальною площею 362,6 м2; насосна В загальною 
площею 4,5 м2 відстійник Г загальною площею 5,5 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., 
Калуській р-н, с. Новиця, вул. Шевченка, 1б приватизовано на аукціоні без умов фізичною 
особою – Романовським Богданом Івановичем. Ціна, за якою придбаний об’єкт, стано-
вить 4 824 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 804 000,00 грн.

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

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2 
за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94, яка під час приватизації не уві-
йшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135; правонаступник 
ПрАТ «Ірпіньмаш»), приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової 
ціни ТОВ «ІНВЕСТБУДМАШ» (код за ЄДРПОУ 38180330). Ціна продажу об’єкта становить 
6 734 574,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 122 429,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – будинок в саду за 
адресою: Київська область, Іванківський район, с. Оране, вул. Садова, 3а, який під час 
приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Оранський крохмальний завод» (код 
за ЄДРПОУ 00383414; правонаступник ТДВ «Оранський крохмальний завод»), привати-
зовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – громадянином України – 
Яблонським Павлом Олександровичем. Ціна продажу об’єкта становить 3 647,88 грн, у 
тому числі ПДВ – 607,98 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів у складі: насосна станція І під-
йому (літер А-1) загальною площею 166,7 м2; водопровід технічної води; водоприймаль-
на споруда (літер Б-1) загальною площею 68,0 м2; під’їзна дорога до станції І підйому; 
кран мостовий ручний загального призначення; конденсаторна установка за адресою: 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гнідавська (Марцинкевича), 5б. Покупець об’єкта малої 
приватизації – Ковальчук Павло Миколайович. Ціна, за якою придбано об’єкт малої при-
ватизації, – 600 001,00 грн (шістсот тисяч одна грн 00 коп.) без ПДВ.

ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Об’єкт незавершеного будівництва – виробнича база (адмінбудівля, майстерня) 
за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 15/2, балансоутримувач – Сумська філія ПАТ 
«Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 23825401), приватизовано фізичною особою – Лихаць-
ким М. М., як переможцем електронного аукціону, за 1 333 200,00 грн, у тому числі 
ПДВ – 222 200,00 грн.


Окреме майно – гараж за адресою: Сумська область, м. Буринь, пл. Першотрав-

нева, буд. 28б, балансоутримувач – Північно-східний офіс Держаудитслужби (код за 
ЄДРПОУ 40478572), приватизовано фізичною особою – Браташ О. О., як переможцем 
електронного аукціону, за 48001,20 грн, у тому числі ПДВ – 8000,20 грн. 

продаж об’єктів малої приватизації

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації: окремого 
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлової будівлі 
водогрязелікування площею 1124,8 м2 за адресою: Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/4; нежитлової 
будівлі пансіонату площею 3414,6 м2 за адресою: Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/5; нежитлової 
будівлі клубу-їдальні площею 1607,0 м2 за адресою: Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; будівлі спального 
корпусу площею 3073 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький 
р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/3

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
нежитлової будівлі водогрязелікування площею 1124,8 м2 за адресою: 
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/4; 
нежитлової будівлі пансіонату площею 3414,6 м2 за адресою:  
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/5; 
нежитлової будівлі клубу-їдальні площею 1607,0 м2 за адресою: 
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; 
будівлі спального корпусу площею 3073 м2 за адресою: Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/3.
Відомості про об’єкт.
Нежитлова будівля водогрязелікування площею 1124,8 м2 – одноповерхова цегляна 

будівля. Фундамент – б/бетонний стрічковий; перегородки цегляні; перекриття з/бетонне; 
дах – руберойд; підлога – плитка, паркет; вікна подвійні, ствірні; двері – простої роботи. 
Обладнано центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, електроосвітленням. 
Технічний стан – задовільний.

Нежитлова будівля пансіонату площею 3414,6 м2 – п’ятиповерхова цегляна будівля. 
Фундамент – б/бетонні блоки; перегородки цегляні; перекриття з/бетонне; дах – ру-
беройд; підлога – бетон, плитка, паркет; вікна подвійні, ствірні; двері – простої роботи. 
Обладнано центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, електроосвітленням. 
Технічний стан – задовільний.

Нежитлова будівля клубу-їдальні площею 1607,0 м2 – двоповерхова цегляна будів-
ля. Фундамент – б/бетонний стрічковий; перегородки цегляні; перекриття – з/бетонне; 
дах – сумісний, руберойд; підлога – плитка, паркет, дошка; вікна ствірні; двері – простої 
роботи. Обладнано центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, електроос-
вітленням. Технічний стан – задовільний.

Зазначені об’єкти перебувають в оренді згідно з договором оренди індивідуально ви-
значеного нерухомого майна № 106 від 04 серпня 2011 року, укладеним між Регіональ-
ним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області та санаторієм 
«Нафтуся Прикарпаття». Договір діє до 03 серпня 2060 року. Орендна плата за березень 
2020 року становить 65570,41 грн.

Будівля спального корпусу площею 3073 м2 – п’ятиповерхова цегляна будівля. Фун-
дамент – бетонний стрічковий; перегородки – цегляні; перекриття – бетонні плити; по-
крівля – рулонна суміщена; підлога – паркет та бетон; вікна – дерев’яні; двері – дерев’яні. 
Обладнано центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, електроосвітленням. 
Технічний стан – задовільний.

Зазначений об’єкт перебуває в оренді згідно з договором оренди індивідуально ви-
значеного нерухомого майна № 80 від 19 жовтня 2004 року (зі змінами), укладеним між 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області та са-
наторієм «Нафтуся Прикарпаття». Договір діє до 15 жовтня 2036 року, орендна плата за 
березень 2020 року становить 53064,81 грн.

Відомості про земельну ділянку: об’єкти розташовані на земельній ділянці, яка 
передана в постійне користування санаторію «Нафтуся-Прикарпаття», відповідно до 
Державного акта серії ЛВ № 49 від 03 березня 1998 року. Також на цій земельній ділянці 
розташовані об’єкти, які перебувають у приватній власності санаторію «Нафтуся При-
карпаття», а саме: арочний склад, насосна станція, кювет мінеральних вод, гаражі (22 
одиниці), спальні житлові корпуси (11 одиниць на 110 ліжко-місць), котельня (газова та 
твердопаливна), низьковольтна щитова, продуктовий склад, підземне овочесховище, 
столярний цех, їдальня, пральня, пожежна водойма, прохідна.

Балансоутримувач (орендар): Санаторій «Нафтуся Прикарпаття». Код за ЄДРПОУ 
20795071. Адреса балансоутримувача: 82186, Львівська область, Дрогобицький район, 
с. Модричі. Контактна особа – Фартушок Богдан Іванович, директор санаторію «Нафтуся 
Прикарпаття» тел. (095) 855-38-05.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 червня 2020 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

5 Прийнято рішення  
про приватизацію

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

6 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

11 Підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

12 До уваги оцінювачів

12 Оренда військового 
майна
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продаж об’єктів малої приватизації

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 
нежитлової будівлі водогрязелікування площею 1124,8 м2 за адресою: 
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/4; нежит-
лової будівлі пансіонату площею 3414,6 м2 за адресою: Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна. 1/5; нежитлової будівлі 
клубу-їдальні площею 1607,0 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобиць-
кий р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; будівлі спального корпусу пло-
щею 3073 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/3 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 6 135 604,90 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 067 802,45 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 067 802,45 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 613560,49 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 306780,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 306780,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації.
Об’єкт перебуває в оренді згідно з договорами оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності, 
укладеними між Регіональним відділенням Фонду державного майна Укра-
їни по Львівській області та санаторієм «Нафтуся Прикарпаття», а саме:

договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна від 19 
жовтня 2004 року № 80 (зі змінами), договір діє до 15 жовтня 2036 року. 
Орендна плата за березень 2020 становить 53064,81 грн;

договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна від 04 
серпня 2011 року № 106, договір діє до 03 серпня 2060 року. Орендна 
плата за березень 2020 становить 65570,41 грн.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» договори оренди зберігають чинність для нового 
власника приватизованого майна.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного внеску та 

проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-

ду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)  
299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонально-
го відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті регіонального відділення Фонду державного майна 
України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог 
об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-29-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 61 356,05 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 30 678,02 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 30 678,02 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації: окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів у складі: приміщення колишнього медпункту 
площею 131,3 м2, санпропускник до їдальні загальною 
площею 31,2 м2, теплиця загальною площею 93,5 м2, 
овочесховище за адресою: Львівська обл., м. Борислав, 
вул. Дрогобицька, 721

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  окреме майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: приміщення колишнього медпункту 
площею 131,3 м2, санпропускник до їдальні загальною 
площею 31,2 м2, теплиця загальною площею 93,5 м2, 
овочесховище.
Місцезнаходження об’єкта: 82300, Львівська обл., м. Борислав, 

вул. Дрогобицька, 721.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на території ВАТ «Гал-

лак», на околиці міста Борислав, промисловий район міста. Станом на 
сьогоднішній день підприємство не працює.

Приміщення колишнього медпункту площею 131,3 м2, що розташо-
вані на 1-му поверсі 4-поверхової панельної будівлі побутового корпусу 
заводу. Висота приміщень – 2,9 м; Фундамент – з/б блоки, стрічковий з 
тріщинами, місцями просідання, порушення горизонталі; стіни – з/б пане-
лі, наявні місця зволоження, грибкове ураження, тріщини в місцях прими-
кання суміжних конструкцій; перегородки – цегляні, місцями зволоження, 
грибкове ураження, тріщини в місцях примикання суміжних конструкцій; 
перекриття – залізобетонне плито-настильне, викрошування затирки 
між швами, відшарування пофарбування; дах – похилий горищного типу 
з гнилизною деревини; покрівля – покрівельна сталь, гофровані листи з 
послабленням кріплень, старіння покриття, корозія, часткова відсутність 
листів, наявне протікання даху; підлога – керамічна плитка з відколами та 
тріщинами, бетонна плитка, бетонна стяжка; вікна – дерев’яні спарені па-
кети з провисанням гнилизною рам, масове викрошування фарбного по-
криття, масова відсутність скла. Вхід в приміщення медпункту спільний – з 
основного входу в будівлю прямо через коридор на 1-му поверсі.

Приміщення санпропускника розташовані на третьому поверсі. Вхід 
по сходах вверх по коридору через приміщеня їдальні. Приміщення 
санпропускника та медпункту схожі по своїх технічних характеристиках 
та фізичному стану. Технічний стан – незадовільний.

Теплиця – окремо розташована одноповерхова цегляна будівля, тех-
нічний стан – ветхий, відсутнє перекриття та дах будівлі, частково зруй-
новані стіни.

Овочесховище площею 61,8 м2, заглиблене в землю із з/б блоків, скла-
дається з 4 приміщень, у т. ч. коридор, технічний стан – задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Балансоутримувач: ВАТ «Галлак».
Контактна особа від органу приватизації – Дідик Оксана Степанівна – 

начальник відділу малої приватизації Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях, тел. (032) 261-62-14.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 4 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення колишнього медпункту площею 131,3 м2, санпропускник до 
їдальні загальною площею 31,2 м2, теплиця загальною площею 93,5 м2, 
овочесховище за адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 
721 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об'єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 327 475,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 163 737,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 163 737,50 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32 747,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 373,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 16 373,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації.
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державно-

го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
2 728,00 грн (дві тисячі сімсот двадцять вісім грн 00 коп.) без ПДВ на ра-
хунок органу приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, 
одержувач – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба України, 
МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного внеску та 

проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6

ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 

Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)  
299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонально-
го відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розмі-
щуються на сайті регіонального відділення Фонду державного майна України: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000025-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 274,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 637,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 637,38 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації: окремого майна – нежитлових підвальних 
приміщень площею 25,5 м2 за адресою: м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 55а, що перебуває на балансі 
ПрАТ «Львівський міський молочний завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлові підвальні приміщення площею 25,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а.
Відомості про об’єкт.
Об’єктом оцінки є окреме майно – нежитлові підвальні приміщення 

загальною площею 25,5 м2 чотириповерхового цегляного будинку. Ви-
сота приміщень – 1,90 м. Розрахунковий будівельний об’єм – 79,0 м3. 
Технічний стан будівлі за даними натурного обстеження класифікується 
як «задовільний». Стан опорядження об’єкта оцінки – «незадовільний». 
Вхід в приміщення з подвір’я. Елементи будівлі в цілому придатні для 
експлуатації, але потребують ремонту. Рік побудови – сер. ХХ ст. Фун-
дамени – цегляний, стрічковий. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття 
дерев’яне. Підлоги бетон. Заповнення отворів – дерево. Інженерні кому-
нікації – електропостачання, водопровід, каналізація.

Окреме майно – нежитлові підвальні приміщення площею 25,5 м2 за 
адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а перебуває в оренді від-
повідно до договору оренди державного нерухомого майна № 123 від 
29.12.2008, укладеного Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Львівській області з Управлінням фізичної культури 
та спорту Львівської обласної державної адміністрації. Даний договір 
оренди діє до 24 грудня 2020 року. Орендна плата за березень 2020 року 
становить 2,99 грн.

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Львівський 
міський молочний завод».

Код за ЄДРПОУ 00446368. Адреса балансоутримувача: 79052, м. Львів, 
вул. Рудненська, 8. Контактна особа – Турик Роман Степанович (0322)  
67-71-62, Дідик Оксана Степанівна (0322) 61-62-14.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 червня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – нежитлових підвальних приміщень 
площею 25,5 м2 за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а, що 
перебуває на балансі ПрАТ «Львівський міський молочний завод», здійсню-
ється 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 138 000,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 69 000,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 69 000,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 900,00 грн.
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Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Договір оренди № 123 від 29.12.2008 державного нерухомого майна 

нежитлових підвальних приміщень площею 25,5 м2 за адресою: м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 55а, укладений між Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Львівській області та Управлінням 
фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, 
зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. Договір 
оренди діє до 24.12.2020. Орендна плата за березень 2020 року стано-
вить 2,99 грн.

2. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
2 560,00 грн (дві тисячі п’ятсот шістдесят грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок 
органу приватизації № UA788201720343130003000157855, одержувач – 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській 
області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адре-
са: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 

299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіональ-
ного відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті регіонального відділення Фонду державного майна 
України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог 
об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000019-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 380,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 690,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 690,00 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирного житлового будинку № 1 за адресою: 
Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 4, що перебуває на балансі  
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою відпо-

відальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський ра-

йон, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5920983200:01:000:1014) 

площею 0,0771 га для обслуговування одноповерхового житлового будин-
ку за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Уро-
жайна, 4.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 

житловий будинок № 1: конструктивні елементи забудови представлені: 
фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні па-
нелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %. Об’єкт не охороняється. Робота 
з консервації об’єкта не проводилась.

Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 1 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 27.04.2020 
№ 569.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000110-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирного житлового будинку № 2 за адресою: 
Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 5, що перебуває на балансі ТДВ 
«Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою відпо-

відальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський ра-

йон, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва–одноквартирний житловий будинок № 2.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5920983200:01:000:1015) 

площею 0,0771 га для обслуговування одноповерхового житлового будин-
ку за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Уро-
жайна, 5.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 

житловий будинок № 2: конструктивні елементи забудови представлені: 
фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні па-
нелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %. Об’єкт не охороняється. Робота 
з консервації об’єкта не проводилась.

Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 2, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, 
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.
gov.ua/. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 27.04.2020 № 570.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000115-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.



4 відомості
приватизації

№ 20 (1300)6 травня 2020 року



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирного житлового будинку № 3 за адресою: 
Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 6, що перебуває на балансі  
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою відпо-

відальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський ра-

йон, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5920983200:01:000:1016) 

площею 0,0771 га для обслуговування одноповерхового житлового будин-
ку, за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Уро-
жайна, 6.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 

житловий будинок № 3: конструктивні елементи забудови представлені: 
фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні па-
нелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %. Об’єкт не охороняється. Робота 
з консервації об’єкта не проводилась.

Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 3, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 3 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, 
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.
gov.ua/. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 27.04.2020 № 571.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пере-

ліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000001-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирного житлового будинку № 4 за адресою: 
Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 7, що перебуває на балансі ТДВ 
«Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: товариство з додатковою відпо-

відальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місцезнаходження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський ра-

йон, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

товариство, умови їх використання.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5920983200:01:000:1017) 

площею 0,0771 га для обслуговування одноповерхового житлового бу-
динку № 4 за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, 
вул. Урожайна, 7.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 

житловий будинок № 4: конструктивні елементи забудови представлені: 
фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні блоки; стіни – газосилікатні па-
нелі; покрівля, перекриття, підлога – відсутні; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %. Об’єкт не охороняється. Робота 
з консервації об’єкта не проводилась.

Право власності: зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 4, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 4 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 129,37 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 064,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 064,69 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 506,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

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, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський район, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 27.04.2020 
№ 572.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000002-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,29 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 50,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,65 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях про 
проведення в електронній торговій системі повторного 
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлових будівель, а саме: 
лабораторного корпусу з прибудовами площею 519,0 м2, 
віварію площею 124,1 м2, лабораторії площею 95,9 м2, 
гаража, котельні 363,3 м2 за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Л. Толстого, 11

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлові 
будівлі, а саме: лабораторний корпус з прибудовами 
площею 519,0 м2, віварій площею 124,1 м2, лабораторія 
площею 95,9 м2, гараж, котельня 363,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 11504, Житомирська обл., м. Коростень, 

вул. Л. Толстого, 11.
Балансоутримувач: Коростенська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698503) за адресою: 11500, Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 104.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові будівлі, а 
саме: лабораторний корпус з прибудовами площею 519,0 м2, віварій пло-
щею 124,1 м2, лабораторія площею 95,9 м2, гараж, котельня 363,3 м2. Рік 
забудови –1989. Будівлі цегляні, знаходяться в напівзруйнованому стані 
на околиці міста. Інженерні комунікації відсутні.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 25.07.2018, номер запису про право 
власності 27225379, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1608307918107.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,806 
га, кадастровий номер 1822380600:07:000:0216, для розміщення та об-
слуговування адмінприміщення та господарських споруд.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 32007,65 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16003,83 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 16003,83 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3200,77 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1600,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1600,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
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Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, 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
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000024-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 320,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 160,04 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 160,04 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі 
повторного продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації 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
Назва об’єкта приватизації: h  будівництво ферми 
на 200 голів ВРХ.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Дітинець, вул. Центральна, 19 а.
Балансоутримувач: Департамент регіонального розвитку Житомир-

ської обласної державної адміністрації (10014, Житомирська обл., м. Жи-
томир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, код за ЄДРПОУ 39932654).

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будів-
ництва входять:

корівник на 200 корів прив’язного утримання – одноповерхова будів-
ля загальною площею 1644,7 м2, фундамент – з/б, стіни – з/б панелі та 
частково цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – з/б панелі, підло-
га – бетон, рівень будівельної готовності – 60 %;

автомобільні ваги грузопід’ємністю 30 т на один проїзд загальною пло-
щею 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 за-
гальною 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 за-
гальною 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 ко-
рівника на 200 корів загальною площею 140,6 м2, фундамент – з/бетон, 
стіни – з/б панелі, перегородки цегляні, перекриття – з/бетон, рівень бу-
дівельної готовності – 41%;

кормопідготовчий цех для комплексів та ферм по виробництву мо-
лока – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 217,6 м2, 
фундамент – з/б, стіни та перегородки цегляні, рівень будівельної го-
товності – 42 %;

котельня – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
176,4 м2, фундамент – з/б, стіни цегляні, перекриття з/б, рівень будівель-
ної готовності – 50 %;

сховище для гною для ферм і комплексів ВРХ – об’єкт складається із 
котлової копки та розташованих по периметру з/б панелей, підлога бе-
тонна, загальна площа об’єкта – 1800 м2;

траншея для зберігання силосу ємкістю 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 ви-
ділена.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною тор-
говою 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 прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету 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 подаль-

шого 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 подаль-

шого 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 під-

писання 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 за ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, 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 
27.04.2020 № 237.

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: 30 (трид-

цять) 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 – 17514,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8757,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого 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-majdanchikiets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі 
повторного продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації соціально-культурного призначення – 
їдальні за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, 
с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: 11025, Житомирська обл., Олевський р-н, 

с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21.
Балансоутримувач: СТОВ «Радовель» (11025, Житомирська обл., 

Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21, код за ЄДРПОУ 
05418780).

Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю 
павільйонного типу, рік введення в експлуатацію – 1981, не використову-
ється за призначенням, на даний час не функціонує. Загальна площа бу-
дівлі – 160,0 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів 
будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні. Їдальня розташована на 
околиці села, на відстані 1,0 км від центру села.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 25.07.2018, індексний номер витягу 
132696961.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0240 га, ка-
дастровий номер земельної ділянки 1824486001:04:001:0023, цільове 
призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель гро-
мадської забудови.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 30080,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15040,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 15040,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3008,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1504,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1504,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 3895,00 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 за ЄДРПОУ 42956062

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, 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 
27.04.2020 № 236.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-07-29-000004-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 300,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 150,40 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-majdanchikiets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 04.05.2020 
№ 534 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності малої приватизації: окреме майно – будівля сараю, що знахо-
дяться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Привок-
зальна, 69А та обліковуються на балансі Регіонального офісу водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 28.04.2020 № 2/01-153-РП внесені зміни до наказу 
регіонального відділення від 08.04.2020 №12/01-110-РП в части-
ні визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації, а 
саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-
ціоні об’єкта державної власності: частина нежитлової будівлі літ. 
А площею 138,4 м2, ґанок з навісом літ. а, замощення І, що розта-
шований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Ювілейна, 27 та перебуває балансі ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД-
ВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 001787353).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Полтавській та Сумській областях від 27.04.2020 
№ 564 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
20.01.2020 № 87 «Про приватизацію об’єкта державної власності 
малої приватизації окремого майна» об’єкта державної власності 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (про-
дуктовий склад) загальною площею 131,4 м2, що розташований за 
адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Новосе-
лівська, 1б та перебуває на балансі ТОВ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 
00845878), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

прийнято рішення 
про приватизацію
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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях про проведення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 
175,8 м2 (у тому числі площа загального користування – 56,2 м2) 
на другому поверсі прибудови до житлового будинку.

Балансоутримувач – Філія «Центральна» Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Франка, 55, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 30.04.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛПЦ «Медікус».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (нерухомість комплексного використання).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка 
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. зе-
мельних ділянок, та майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положен-
ня, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки ра-
зом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з за-
коном, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 
строку виконання робіт.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного за-
безпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінниць-
кій та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї  h
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Хмельницькій області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, 
м. Хмельницький, 29013.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта державної власності 

 Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно: гребля виросного ставу 
Радеча, с. Верхівка (інв. № 39); дамба зимувального ставу Кошаринці, 
с. Верхівка (інв. № 69); донні випуски зимувального ставу Кошаринці, 
с. Верхівка (інв. № 55); шлюз нагульного ставу Кошаринці, с. Верхівка (інв. 
№ 41); плотина нагульного ставу Трухань, с. Верхівка (інв. № 45); водови-
пуск нагульного ставу Трухань, с. Верхівка (інв. № 51); риболовитель на-
гульного ставу Трухань, с. Верхівка (інв. № 62); плотина нагульного ставу 
Верхівка, с. Верхівка (інв. № 47); водовипуск нагульного ставу Верхівка, 
с. Верхівка (інв. № 57); дамба зимувального ставу Верхівка, с. Верхівка 
(інв. № 52), Вінницька область, Барський район, територія Верхівської 
сільської ради; плотина нагульного ставу Мар’янівка, с. Мар’янівка (інв. 
№ 48); шлюз нагульного ставу Мар’янівка, с. Мар’янівка (інв. № 42); стіна 
підпірна с. Мар’янівка (інв. № 85), Вінницька область, Барський район, те-
риторія Володієвецької сільської ради; плотина нагульного ставу Польова, 
с. Лядова (інв. № 44); водовипуск нагульного ставу Польова, с. Лядова 
(інв. № 49); плотина нагульного ставу Лядова (інв. № 46); водовипуск на-
гульного ставу Лядова, с. Лядова (інв. № 50); дамба форельних ставів, 
с. Лядова (інв. № 63); дамба виросної системи Лядова (інв. № 68); дамба 
ставу наповнювача (інв. № 70), Вінницька область, Барський район, тери-
торія Журавлівської сільської ради; дамби зимувальних ставів Гармаки, 
с. Гармаки (інв. № 54); донні водовипуски зимувальних ставів, с. Гармаки 
(інв. № 60); дамби виросних ставків 1-6, с. Гармаки (інв. № 65); водовипуск 
виросних ставків 1-6, с. Гармаки (інв. № 58 ); дамби виросних ставів Гар-
маки, с. Гармаки (інв. № 53); донні випуски нерестових ставів, с. Гармаки, 
(інв. № 59); дамби виросних ставів 7-9, с. Гармаки (інв. № 71а); гребля на-
гульного ставу с. Гармаки, (інв. № 43); шлюз нагульного ставу с. Гармаки 
(інв. №40), Вінницька область, Барський район, територія Гармаківської 
сільської ради, дамби виросних ставів № 3, с. Шершні (інв. № 66), дамби 
виросних ставів № 4, с. Шершні (інв. № 67), Вінницька область, Барський 
район, територія Чемериської сільської ради; гребля нагульного ставу 
Новий (інв. № 64), Вінницька область, Барський район, селище Діброва, 
територія Гармаківської сільської ради, що під час приватизації не увійшло 
до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Барське рибоводне підприєм-
ство «Голуба нива» та перебуває на балансі СТОВ «Прогрес».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – сільськогосподарське товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Прогрес».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 32 гідроспоруди.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.12.2019: залишкова – 145817 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
14,00 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 
лютого 2018 р. за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 
14.05.2020 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 20.05.2020 о 10.00 у Регіональному  h
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху та частина 
даху загальною площею 25,0 м2 (10,0 м2 – частина технічного по-
верху, 15,0 м2 – частина даху).

Балансоутримувач: Дніпровський індустріальний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна 

(Калініна), 55.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, 

дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 1277,96 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. 

О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Наукова, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Укрспецналадка».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 59,7 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізька, 16.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Вільвілян М. С.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудована в третій поверх будівлі гур-

тожитку, літ. В-9, частина нежитлового приміщення № 36 загаль-
ною площею 4,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
117а.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька Політех-
ніка».

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Підприємство «Добробут» Первинної організації 
профспілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національ-
ного технічного університету.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з № 38 

до № 41 включно другого поверху триповерхової будівлі (літ. А), ре-
єстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ738, нежитлові приміщення 
з № 2 до № 5 включно будівлі (літ. Б), прибудови № 1 (літ. б), реє-
стровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ746, частина гаража площею 
20,7 м2 (літ. Ж), реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ740, за-
гальною площею 132,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи/ Бо-
гуславського, 115/8.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Державна установа «Запорізький обласний лабо-
раторний центру Міністерства охорони здоров’я України».

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Бердянська проф-
дезінфекція» Запорізької обласної ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

5,2 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31, № 2.31а, 

№ 2.31б, № 2.36, № 2.IV та частина коридору № 2.37а другого по-
верху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу (літ. А-2, інв. 
№ 4057/1/535), реєстровий номер 24584661.214.ЛОУЖЦП1860, 
загальною площею 123,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар, 
вул. Курчатова, буд. 13.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП 
НАЕК «Енергоатом».

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство «Енергомонтаж».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

6,855 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень загальною площею 

165,06 м2 на напівпідвальному поверсі учбового корпусу.
Балансоутримувач: Кропивницький будівельний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, пл. Дружби народів, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні 
договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Пономаренко Сергій Мико-

лайович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,00 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 3.
Балансоутримувач: Цетральноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. В. Винниченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, вул. Полтавська, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні 
договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Бур’янов Костянтин Володи-

мирович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,00 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 4.
Балансоутримувач: Цетральноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. В. Винниченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, вул. Полтавська, 37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні 
договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Бур’янов Костянтин Володи-

мирович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 

із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні 

бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, вне-
сеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 
та від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції 
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у ка-
лендарних 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 за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10 до 15 травня 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться 21.05.2020 об 11.00 у регіональному  h
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-

про, 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 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені для проведення  
незалежної оцінки об’єктів

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, 
його місцезнаходження та 

найменування балансоутримувача

Дата 
оцін-

ки

Вид 
вартості

Залишко-
ва вартість 
об’єкта, грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Нерухоме майно – частина зо-
внішнього фасаду та частина даху 
адміністративної будівлі загальною 
площею 45,0 м2, реєстровий номер 
33866581.1.ШИВУИЮ 039, інвентар-
ний номер 10310001, за адресою: 
вул. Князя Острозького, 14, м. Тер-
нопіль, що перебуває на балансі 
Департаменту агропромислового 
розвитку Тернопільської обласної 
державної адміністрації

29
.0

2.
20

Ринкова 273539,94 Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Сіті 
кафе» 
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, 
його місцезнаходження та 

найменування балансоутримувача

Дата 
оцін-

ки

Вид 
вартості

Залишко-
ва вартість 
об’єкта, грн

Платник

2 Нерухоме майно – приміщення 
цокольного поверху нежитлової 
будівлі Магістрату, ХІХ ст., за-
гальною площею 8,9 м2, пам’ятки 
архітектури місцевого значення, 
охоронний номер 91, інвентарний 
номер 000006-9, реєстровий номер 
26103387.6.ДБЕЦРЕ396, за адресою: 
вул. Банкова, 4а , м. Бережани, Тер-
нопільська область, що перебуває 
на балансі Державного історико-
архітектурного заповідника у м. 
Бережани

29
.0

2.
20

Ринкова 4480,0 Адвокат Горуц 
Олексій Андрі-
йович

3 Нерухоме майно – частина будівлі 
монастиря сестер Феліціанок за-
гальною площею 225,1 м2, пам’ятки 
архітектури місцевого значення, 
охоронний номер 128, за адресою: 
вул. Чехова, 1, м. Збараж, Терно-
пільська область, що перебуває на 
балансі Національного заповідника 
«Замки Тернопілля»

31
.0

3.
20

Ринкова 32346,01 Тернопільська 
духовна семіна-
рія імені святих 
рівноапостольних 
Кирила і Мефодія 
Української пра-
вославної церкви 
Київського патрі-
архату

4 Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення першого поверху 
міжобласного центру підготовки 
спортсменів літ. «Б» загальною 
площею 224,5 м2, а саме: позиції 
(1-27) – 143,7 м2 (зал); (1-28) – 
51,8 м2 (цех); (1-29) – 20,9 м2 
(мийка); (1-34) – 8,1 м2 (кладова) 
за адресою: вул. Бережанська, 6, м. 
Тернопіль, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного еко-
номічного університету 

31
.0

3.
20

Ринкова 685000, 45 ФОП Фреїшин 
Микола Васи-
льович

5 Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення на першому поверсі (поз. 
1-17 та частина поз. 1-18) адмін-
будинку літ. «А», реєстровий номер 
21156404.1.ЮКМШСТ013, загаль-
ною площею 17,75 м2 за адресою: 
вул. Грушевського, 26, смт Козова, 
Тернопільська область, що перебуває 
на балансі Головного управління 
Пенсійного фонду України в Терно-
пільській області

31
.0

3.
20

Ринкова 1496,16 Приватний нота-
ріус Козівського 
районного нотарі-
ального округу 
Боднарук Наталія 
Миколаївна

6 Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення будівлі пам’ятки архітектури 
національного значення «Замок 
руїни» ІХ – ХVІ ст., охоронний номер 
666 Н, загальною площею 113,2 м2, 
інвентарний номер 10300011, 
реєстровий номер 26024191.15.
АААДДЛ148, за адресою: вул. Зам-
кова, 59, м. Кременець, Терно-
пільська область, що перебуває на 
балансі Кременецько-Почаївського 
державного історико-архітектурного 
заповідника

31
.0

3.
20

Ринкова 337982,0 ФОП Герасимо-
вич Віктор Олек-
сійович

7 Нерухоме майно – частина гаража 
під літ. Є, поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 
загальною площею 100,8 м2, інвен-
тарний номер 10310005, реєстровий 
номер 03562307.1.АААБЕЕ532, за 
адресою: вул. Кн. В. Великого, 12, 
м. Чортків, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Чортків-
ського міжрайонного управління 
водного господарства 

31
.0

3.
20

Ринкова 18277,0 ФОП Марков Ігор 
Лоенідович

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення), та з урахуванням умов 
цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцін-
ка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього 
напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають 
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки не-
рухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у ви-
конанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до вико-
нання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними 
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з 
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копі-
єю висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, 
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом 
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної органі-
зації оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 18.02.2020 
№ 10-59-3173 рекомендована очікувана найбільша ціна надання послуг, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: 
для об’єктів № 2, 3, 5, 6, 7 – 3000,00 грн, для об’єктів № 1, 4 – 2700,00 
грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що 
сплачуються претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 – є нерухоме майно – 
конструктивні частини будівель (дахи, фасади, фасадні стіни), до об’єктів 
оцінки № 2, 3, 6 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, части-
ни будівель пам’яток архітектури, до об’єктів оцінки № 4, 5 – нерухоме 
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель (адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування, тощо), до об’єкта оцінки № 7 – 
нерухоме майно – окремі будівлі (виробнича, виробничо-складська або 
складська нерухомість).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожно-
му об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в 
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення   h
реалізації повноважень у Тернопільській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 
через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. 
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Управління забезпечення 

реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцоро-
ва, 11, каб. 606 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Тернопіль, вул. Тан-
цорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса 
замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

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’єктів оренди

 1. Нежитлове приміщення загальною площею 108,0 м2 за адре-
сою: Київська область, смт Згурівка, вул. Українська, 13, що обліковується 
на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ДП «СПЕК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 640 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 2. Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової 

цегляної адмінбудівлі загальною площею 120,0 м2 за адресою: Ки-
ївська область, м. Кагарлик, вул. Столична, 16, що перебуває на балансі 
Відділення Державного казначейства в Кагарлицькому районі.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «Кагма».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
 3. Частина адмінбудівлі на першому поверсі загальною пло-

щею 28,9 м2 за адресою: Київська область, смт Макарів, вул. Фрунзе, 
26, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Макарівському районі.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Мобіле-Модус».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
 4. Частина даху будівлі пожежного депо загальною площею 6,0 м2 

за адресою: Київська область, Поліський р-н, с. Вільна, вул. Шевченка, 26, 
що перебуває на балансі 11 Державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС України у Київській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПРаТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 640 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, переда-

вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх роз-
міщення.
 5. Приміщення пожежного депо загальною площею 68,08 м2 

за адресою: Київська обл., с. Ревне, вул. Бориспільська, 7, що перебуває 
на балансі ТОВ «Універсалагротрейд».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Універсалагротрейд».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 6. Приміщення № 11 в будівлі «Цех меблевий (№ 1)» (літ. «К», 

інв. № 30) загальною площею 260,8 м2 за адресою: Київська область, 
смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Ки-
ївський деревообробний завод Міністерства оборони України».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «МАКСИМЕР».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель виробничого призначення.
 7. Частина службового приміщення загальною площею 8,3 м2 

за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 63, що 
перебуває на балансі Бориспільського управління Державної казначей-
ської служби України Київської області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: КПТМ «Бориспільтепломережа».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель виробничого призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відді-

лення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна 
України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положен-
ня), складається з:

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 залуча-
ється 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 за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що 
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження 
державної служби 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 21.05.2020 об 11.00 у Регіональному  h
відділенні Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 
200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіонального відділення 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 

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на-

вчального корпусу № 1 площею 20,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський націо-

нальний університет імені Б. Хмельницького
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Багратуні О. І.
Дата оцінки: 30.04.2020.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху ад-

міністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський націо-

нальний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Смирнов І. А.
Дата оцінки: 30.04.2020.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення на 

другому поверсі адміністративної будівлі, кімната № 26 Бізнес-
інноваційного центру площею 50,0 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський націо-
нальний університет імені Б. Хмельницького.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: приватний нотаріус Степаненко А. М.
Дата оцінки: 30.04.2020.
 1.4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину з конди-

терським цехом та підвалом площею 824,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 235, м. Золотоно-

ша, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Авраменко В. О.
Дата оцінки: 30.04.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, пе-
редбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно 
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документа-
цію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціноч-
ної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документа-
цію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які спла-
чує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 
до Положення);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбо-
ру 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 держав-
ною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 
16.07.2019 № 10-59-12958 «Щодо формування показників очікуваної 
найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 
року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний від-
бір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що пере-
вищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 3000,00 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-
ниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 14 травня 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 травня 2020 року об 11.00  h
в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.
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ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернігівській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 561,1 м2 першого, другого та третього поверхів чотириповер-
хової будівлі гуртожитку № 1.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський дер-
жавний університет імені Миколи Гоголя.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Бо-
гуна, 1.

Платник робіт з оцінки: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чер-
нігівської обласної ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення.

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення тепло-

пункту чотириповерхової адмінбудівлі площею 136,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський апе-

ляційний суд.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 2.
Платник робіт з оцінки: ТОВ Фірма «ТЕХНОВА».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознака-

ми: приміщення та частини будівель виробничого, виробничо-складського 
або складського призначення.

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 

другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 67,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північно-Східне між-

регіональне управління Міністерства юстиції України (м. Суми).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Короп, 

вул. Успенська, 2.
Платник робіт з оцінки: Комунальна установа Коропської районної ради 

«Трудовий архів Коропського району» Чернігівської області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення.

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціноч-
ної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізація-
ми в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях) подаються запечатані 
в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який 
подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, 
м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться 20 травня 2020 року о 14.30  h
в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів, 
просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

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

  1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля ар-
тезіанської свердловини площею 20,2 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, м. Золочів, 
вул. Львівська, 50.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відкрите акціонерне 
товариство «Ремсервіс».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої прива-
тизації).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди виробничо-

го призначення.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності – окреме майно – вбудовані приміщення літ. А загальною 
площею 212,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська область, м. Іршава, 
вул. Білецька, 4/2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464).

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні 
без умов.

Телефон замовника конкурсу (031) 261-38-83 (Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Закарпатській області).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів) – основних засобів – 1 одиниця.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.12.2019 – 5583,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,0302 га.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися 

рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що скла-
лася в II півріччі 2019 року, відповідно до листа Фонду державного майна 
України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду 
державного майна України від 18.02.2020 №10-59-3173).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, затвердженими наказом Фонду 
державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
мості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зро-
бити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  h
державного майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державно-

го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу.

Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 5,4 м2 господар-
ської будівлі цирку літ. «Б» та частина димохідної труби площею 
9,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
Балансоутримувач (Орендодавець): Державне підприємство «Львів-

ський державний цирк».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

(поз. 47 за планом) площею 37,6 м2 на першому поверсі гурто-
житку № 1.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Митна, буд. 27.

Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Митна, буд. 27.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Росада Іван 
Михайлович.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного май-
на України від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
об’єктів № 1, 2 – 2400,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для об’єкта № 1 – споруди, передавальні пристрої, кон-
структивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єкта 
№ 2 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів гро-
мадського харчування тощо).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 

1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 
додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному 
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  h
державного майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду держав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській облас-
тях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу 
включно до 17.00.

Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 
263-00-73.

ОДЕСЬКА ТА МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Миколаївській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Дата 

оцінки
1 Нежитлові приміщення 

№ XV-XIX, вх.-1 цоколь-
ного поверху будівлі 
Інформаційного центру 
«Імпульс»

67,7 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
бульв. Шевчен-
ка, 8а

ДП «НАЕК 
«Енергоатом» 
обліковується 
у ВП «Южно-
Українська АЕС»

30.04.20

2 Частина бази Курахів-
ського ДАЕМ, а саме:
складські приміщення;
склад;
частина замощення та 
споруд

1517,3:

391,1;
43,3;

1082,9

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 26

ДП «НАЕК 
«Енергоатом» 
обліковується 
у ВП «Южно-
Українська АЕС»

31.05.20

3 Частина замощення 
об’єкта «Площа ПК 
«Енергетик»

42,4 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
просп. Незалеж-
ності, 10

ДП «НАЕК 
«Енергоатом» 
обліковується 
у ВП «Южно-
Українська АЕС»

30.04.20

4 Замощення «Автодром» 16180,0 Миколаївська обл., 
м. Нова Одеса, 
вул. Іпатенка, 3а

Новоодеський 
професійний 
аграрний ліцей

30.04.20

5 Нежитлове приміщення 
технічного поверху та 
частина даху адміністра-
тивної будівлі

11,0;
222,0

м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20

Регіональне від-
ділення ФДМУ 
по Одеській та 
Миколаївській 
областях

31.05.20

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору 
документального та господарського забезпечення Управління забез-
печення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаїв-
ській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті, 
яка складається із:

конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 
днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент згідно із законом;

підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду ви-
конання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (до-
даток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650) (далі – Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити 
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – не-
житлові приміщення, майданчики.

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’єктів оціночної діяльності, та найме-
нування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної осо-
би – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до 
Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Інформація про претендента містить: інформацію про наявність серти-
фіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що пере-
бувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до 
надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 16.07.2019 
№ 10-59-12958 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: на 
об’єкти нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого май-
на, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики), – 
2,5 тис. грн.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях.

Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться 21.05.2020 за адресою: м. Миколаїв,  h
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській 
області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору 

документального та господарського забезпечення Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. 
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11. 
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ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Буринь, вул. Дем’яна 

Бєдного, 5.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у Буринському районі Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Стеценко О. К.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Білопільський район, 

с. Вири, вул. Кавказ, буд. 30.
Балансоутримувач: Білопільська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шля-

хом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Білопільський район, 

с. Річки, вул. 9 Травня, буд. 3.
Балансоутримувач: Білопільська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шля-

хом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

у складі: будівля колишнього будинку ветеранів, літ. «А-1, а, а1», 
загальною площею 192,5 м2; кухня, літ. «Б-1», загальною площею 
37,8 м2; сарай, літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, літ. «Г», 
загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1.

Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Хорольський район, 
с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а.

Балансоутримувач: СВК «Перемога».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 
порівняної площі та за функціональним призначенням.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
6 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (прибудова до гур-

тожитку) площею 303,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Курчатова, 18, м. Полтава.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Полтавський 

машинобудівний завод».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальний заклад дитячо-юнацька спор-

тивна школа «Олімпійські надії» Полтавської обласної ради.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: частини нежитлового приміщення площею 

14,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава.
Балансоутримувач: Українська медична стоматологічна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Акціонерне товариство «Полтава-банк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного май-
на України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим 
розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами 
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від 
18.02.2020 № 10-59-3173.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні 
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 15.05.2020 включно.

Конкурси відбудуться 21.05.2020 о 10.00 у Регіональному  h
відділенні Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській областях за адресою: 
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-

ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: частина холу в будівлі учбового корпу-
су площею 7,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Толстого, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Галагуз Ніна Трохимівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Хвильового, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення № 12 

та частина підвального приміщення № 13 площею 10,98 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Тильчик Микола Вікторович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху 

будівлі площею 10,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Костопіль, 

вул. Незалежності, 14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Українська страхова компанія «Княжа 
Вієнна Іншуранс Груп».

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариста: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі пло-

щею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Сарни, 

вул. Гагаріна, 100.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: підвально-цокольне нежитлове примі-

щення площею 223,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Боровець Ігор Дмитрович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень пло-

щею 17,4 м2 1-го поверху одноповерхової цегляної будівлі прохід-
ної студмістечка № 2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Острог, 
просп. Незалежності.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Лещук Теодор Васильович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення спеціалізованої 

медико-санітарної частини № 3 площею 22,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Вараш, 

вул. Енергетиків, 23.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди держав-
ного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Рута».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація від-
сутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак-
тивів: інформація відсутня.
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Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсут-
ня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції нака-
зу Фонду державного майна України 16.01.2018 № 47, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – По-
ложення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які 
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  h
державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї 
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу 

з діловодства Регіонального відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна 

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – газові ємності (2 шт.), що перебувають на балансі 
ТДВ «Ігнатпільський кар’єр».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, 
с. Рудня, вул. Робітнича, 10.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 2 об’єкти нерухомого майна.
Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 3500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – споруди, подібні за функціональ-
ним призначенням.
  Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватиза-

ції – окреме майно – нежитлове приміщення загальною площею 
731,4 м2, що перебуває на балансі Головного Управління статистики у 
Житомирській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Коротуна, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки: 0,052 га.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 4000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, зокрема, порівняль-
ної площі та за функціональним призначенням.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 
січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного май-
на України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 
5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-

сом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, 
вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну до-
кументацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня  h
опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській 
області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний 
номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

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

  1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 
кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (за техпаспортом) на 8-му по-
версі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, реєстро-
вий номер 02497980.1.АААДДК930, загальною площею 544,7 м2, 
що перебувають на балансі Українського державного проектного інституту 
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 02497980).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ Видавництво «РАНОК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 (за техпаспортом) на 6-му поверсі 
12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, реєстровий 
номер 02497980.1.АААДДК930, загальною площею 463,5 м2, що 
перебувають на балансі Українського державного проектного інституту 
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 02497980).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ Видавництво «РАНОК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового примі-

щення – кімн. № 15 на 2-му поверсі 9-поверхового адміністра-
тивного будинку, інв. № 1031004, літ. «А-9», реєстровий номер 
38631015.9.ШХРСЮЖ048, загальною площею 25,0 м2, що перебуває 
на балансі Головного управління державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (код за ЄДРПОУ 38631015).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Петренко С. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: ділянка покрівлі 9-поверхової бу-

дівлі гуртожитку загальною площею 16,0 м2, що перебуває на балансі 
Харківського торговельно-економічного інституту Київського національно-
го торговельно-економічного університету (код за ЄДРПОУ 33297907).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 202.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«лайфселл».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.
 5. Найменування об’єкта оцінки: ділянка покрівлі дев’ятиповерхової 

будівлі гуртожитку № 7, інв. № 84143, літ. «В-9», загальною площею 
50,0 м2, що перебуває на балансі Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого (код за ЄДРПОУ 02071139).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«лайфселл».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: ділянка покрівлі дев’ятиповерхової 

будівлі гуртожитку № 3, інв. № 82367, літ. «А-9», загальною площею 
20,0 м2, що перебуває на балансі Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого (код за ЄДРПОУ 02071139).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Людвіга Свобо-
ди, 59а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«лайфселл».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.
  7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових примі-

щень на третьому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», 
літ. «В-3», загальною площею 26,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Єрьоміна Т. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

5,5 м2 та 17,0 м2 – підтрибунні приміщення Південної трибуни ста-
діону «Металіст» загальною площею 22,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Артеменко Ф. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на дру-

гому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», за-
гальною площею 35,56 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Птушкін В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – од-

ноповерхова контора (інв. № 01000001, літ. «А») площею 116,5 м2 
та одноповерхове сіносховище (інв. № 01100004, літ. «З») площею 
139,0 м2, розміщені у комплексі будівель і споруд № 1, загальною 
площею 255,5 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» (код за ЄДРПОУ 35246550).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Печенізький р-н, 
комплекс будівель і споруд № 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «СВЯТОБОР».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель, окремих будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору у підвально-

му приміщенні 3-поверхової будівлі навчального корпусу, літ. «А-5», 
пам’ятка архітектури, загальною площею 9,2 м2, що перебуває на ба-
лансі Харківського радіотехнічного коледжу (код за ЄДРПОУ 21188157).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 18/20.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Кузнецова К. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. 

№ 101 (згідно з технічним паспортом кімн. № 1, 2) на 1-му повер-
сі 10-поверхової будівлі науково-виробничого корпусу загальною 
площею 53,8 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 
Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування (код за 
ЄДРПОУ 0014310589).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катерининська, 
40/42.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 13. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в од-

ноповерховій господарчій будівлі (сарай), літ. «Б-1», загальною 
площею 11,6 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Український державний інститут по проектуванню заводів важкого ма-
шинобудування» (код за ЄДРПОУ 00212630).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 151.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-

рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «СОЛЛАР».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 14. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових примі-

щень на третьому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», 
літ. «В-3», загальною площею 36,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Д’яков Є. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-

женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам 
до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких 
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ураху-
ванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-

ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби); 

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, 

майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Тел для довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після  h
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному 
відділенні Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях за адресою: 
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлен-
ня на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки 
для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, 
біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізні-
ше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації 
про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде прово-
дитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – під-
приємця, який подає конкурсну документацію.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по ВІННиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності, що відбувся 26.02.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену 

Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення № 19 площею 4,0 м2 у прим. № 2 на 1-му поверсі гур-
тожитку № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медич-
ного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Блока, 
32, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Окса-
ну Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення № Х площею 4,0 м2 на 2-му поверсі гуртожитку № 4 
(літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Блока, 34, з метою 
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Окса-
ну Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення № ХІІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 6 
(літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Данила Галицького 
(колишня 40-річчя Перемоги), 58а, з метою продовження строку дії договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1950 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Прокопенко Світ-
лану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитло-
вого вбудованого приміщення № 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку 
№ 5 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Данила 
Галицького (колишня 40-річчя Перемоги), 60, з метою продовження строку дії 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1980 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Люд-
милу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитло-
вого вбудованого приміщення № ІІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку 
№ 3 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Блока, 30, 
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцін-
ки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову Аліну Ар-
кадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого 
приміщення № 3 площею 9,1 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А3), 
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, з метою 
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук Ольгу 
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення вестибуля № 2 площею 4,1 м2 на 1-му поверсі чоти-
риповерхового навчального корпусу № 2 (літ. А), що перебуває на балансі Ві-
нницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: 
21000, м. Вінниця, вул. Стуса/Пирогова, 2/19, з метою продовження строку дії 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по ВІННиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності по Вінницькій області, що відбувся 19.02.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну 

щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – бу-
дівлі лазні загальною площею 153,1 м2, що не увійшла до статутного капіта-
лу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371593, за 
адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, 
вул. Урожайна, 3, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. 
Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 3990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначен-
ня вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – гаража літ. «Б» загаль-
ною площею 59,9 м2 з оглядовими ямами літ. «б», «б1» за адресою: Вінницька 
обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Кривоноса 66а, гараж 2,3, що перебувають на 
балансі Північного офіса Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560, з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з 
оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі їдаль-
ні літ. «№ 1» загальною площею 746,2 м2 з ґанком за адресою: Вінницька обл., 
м. Вінниця, вул. Промислова, 7а, що перебуває на зберіганні ПАТ «Південьза-
хідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, з метою приватизації шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2430 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні 
літ. А, тамбуру літ. А1, прибудови літ А2 загальною площею 135,9 м2, що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий завод», код за ЄД-
РПОУ 00371914, за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв 
Чорнобиля, 10, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. 
Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі 
лікувально-профілактичного пункту літ. «№ 51» загальною площею 739,6 м2, з 
прибудовою та ґанком, за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промис-
лова, 7а, що перебуває на зберіганні ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄД-
РПОУ 03449841, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. 
Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2700 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлових 
приміщень на 3-му поверсі в будівлі літ. А загальною площею 204,28 м2, у т. ч.: 
приміщення № 3 – № 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % коридору «ІV», 50 % туале-
ту «V», 50 % умивальника «VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3 сходової клітки «І», 1/3 
сходової клітки «ІІ» за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, майдан 
Святого Миколая, 20, що перебувають на балансі Північного офіса Держау-
дитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560, з метою приватизації шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визна-
чення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – гаража загальною 
площею 20,2 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, 1а, ТВГ 
«Авіатор», гараж 280 (303), що перебуває на балансі Північного офіса Держау-
дитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560, з метою приватизації шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2200 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – напірного 
трубопроводу питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в., 
за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благові-

щенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», 
код за ЄДРПОУ 03374764, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість на-
дання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – напірного 
трубопроводу скиду очисних вод в акумулюючі ставки К1-14Б, інв. № 3182, 
1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103 що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цу-
кровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, з метою приватизації шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – напірного 
трубопроводу 1407 виробничих стічних вод на ставки-накопичувачі, інв. № 3184, 
1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цу-
кровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, з метою приватизації шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – накопичувачів 
на ставки біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., 
Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебувають 
на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг 
з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – повітрово-
дів АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський 
р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебувають на балансі ПрАТ 
«Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, з метою привати-
зації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – колектору 
вузла очисних споруд господарчої та побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в., за 
адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщен-
ська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», 
код за ЄДРПОУ 03374764, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість на-
дання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – мережі 
господарсько-побутової каналізації виробничого майданчика, інв. № 3262, 1985 
р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Бла-
говіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 03374764, з метою приватизації шляхом продажу на 
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вар-
тість надання послуг з оцінки – 3300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі колиш-
нього клубу з антресоллю, підвалом п/А загальною площею 410,9 м2, ґанком, 
прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Обрій», код за 
ЄДРПОУ 03058840, за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Іванківці, 
вул. Шевченка Т, 29, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умо-
вами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 3150 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні 
загальною площею 104,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сит-
ковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371765, за адресою: Вінницька 
обл., Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Мандролька, 27, з метою приватиза-
ції шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3450 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визна-
чення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – виробничої будівлі 
складу № 1 літ. А загальною площею 94,0 м2 за адресою: Вінницька обл., Шар-
городський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, що перебуває на балансі 
Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», код за ЄДРПОУ 01182204, з метою привати-
зації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3100 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» 
щодо визначення вартості об’єкта об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі лазні літ. «А» загальною площею 114,0 м2, яка не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247, за адресою: Вінницька обл., 
Могилів-Подільський р-н, с. Козлів, вул. Перемоги, 37, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 14 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3890 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ» Капітал-Інвест» щодо визначення 
вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення № 14 в будів-
лі критої стоянки літ. В1 площею 55,2 м2, яке не увійшло до статутного капіталу 
ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код за ЄДРПОУ 05460953, за адресою: Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 61, що перебуває 
на балансі ПрАТ «Тульчинське АТП 10557», код за ЄДРПОУ 05460953, з метою 
приватизації шляхом викупу. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3200 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – погреба за-
гальною площею 50,4 м2, що не увійшов до статутного капіталу КСП «Поділля», 
код за ЄДРПОУ 00448150 та перебуває на зберіганні Фермерського господар-
ства «Людмила-Вінко», код за ЄДРПОУ 35711815, за адресою: Вінницька обл., 
Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 84а, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3150 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі млина 
загальною площею 80,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поділля», 
код за ЄДРПОУ 00448150 та перебуває на зберіганні Фермерського господар-
ства «Людмила-Вінко», код за ЄДРПОУ 35711815, за адресою: Вінницька обл., 
Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 82а, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 ка-
лендарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2850 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо 
визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі бу-
динку побуту літ. «А» загальною площею 111,1 м2 з ґанком, яка не увійшла до 
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за ЄДРПОУ 00448195 та перебуває 
на балансі СТОВ «Пляхівське», код за ЄДРПОУ 00448195, за адресою: Вінницька 
обл., Козятинський р-н, с. Пляхова, вул. Подільська,7а, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3100 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо ви-
значення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщень 
їдальні площею 308,8 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ямпіль-
ський консервний завод, код за ЄДРПОУ 00374025 та перебувають на балансі 
ПрАТ «Агропереробник» код за ЄДРПОУ 00374025, за адресою: Вінницька обл., 
м. Ямпіль, вул.Сонячна,6, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з 
умовами. Строк надання послуг з оцінки – 13 календарних днів. Вартість надан-
ня послуг з оцінки – 3300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по ПОЛТАВСьКІЙ та СУМСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 20.02.2020

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки державно-

го майна: частини нежитлового приміщення у морфологічному корпусі площею 
2,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі 

Української медичної стоматологічної академії. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 25685,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення 
оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 10,6 м2 за адре-
сою: вул. Навроцького, 9, м. Полтава, що обліковується на балансі Української 
медичної стоматологічної академії. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення 
оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 201,6 м2 за адресою: вул. Республікан-
ська, 87, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Регі-
онального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки 
–продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарна біржа «Полтавська регіональна біржа нерухомос-
ті» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 
20,0 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська об-
ласть, що обліковується на балансі Регіонального центру професійно-технічної 
освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Екс-
поцентр» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення 
площею 21,7 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтав-
ська область, що обліковується на балансі Регіонального центру професійно-
технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2812,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів.

юридичну особу – Приватне підприємство Експертно-оціночна фірма 
«Апекс» на проведення оцінки державного майна: нежитлових приміщень пло-
щею 95,3 м2 в одноповерховій будівлі гаража за адресою: Сумська область, 
м. Ромни, бульв. Шевченка, 14, що обліковується на балансі Роменського 
управління Державної казначейської служби України Сумської області. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3800,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Педченка А. М. на проведення оцінки дер-
жавного майна: нежитлового приміщення площею 19,2 м2 на другому повер-
сі адміністративної будівлі за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, бульв. 
Ювілейний, 4, що обліковується на балансі Головного управління Держгеока-
дастру у Сумській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ 
по РІВНЕНСьКІЙ та ЖиТОМиРСьКІЙ областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.02.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здій-
снення незалежної оцінки майна визнано:

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові 
приміщення площею 308,6 м2 в адміністративній будівлі (літ. А) та прохідна 
площею 21,1 м2 (літ. Л), що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», 
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 50 
(вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлові 
приміщення площею 222,4 м2 складу будівельних матеріалів (літ. В) та тарний 
склад площею 70,1 м2 (літ. К), що перебувають на балансі Концерну «Військторг-
сервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шев-
ченка, 50 (вартість виконання – 2495,00 грн, строк виконання – 5 календарних 
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по об’єкту: 
частина нежитлового приміщення холу площею 3,0 м2 на 3-му поверсі навчаль-
ного корпусу, що перебуває на балансі Державного університету Житомирська 
політехніка, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 (вартість виконан-
ня – 2400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження дії договору оренди;

Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: частина вести-
буля площею 9,1 м2 на 2-му поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балан-
сі Центрально-Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції 
(м. Хмельницький), за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1 (вартість 
виконання – 2440,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди;

Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експерти-
за» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 11,5 м2 на технічному поверсі 
8-поверхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. М. Сці-
борського, 6а (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календар-
них дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту: нежит-
лове приміщення площею 189,0 м2 на 1-му та 2-му поверхах їдальні, що перебу-
ває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адре-
сою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 42 (вартість виконання – 2450,00 
грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди;

Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: час-
тина нежитлового приміщення площею 4,72 м2 магазину № 4 (літ. А), що пере-
буває на балансі ДП «Овруцьке лісове господарство», за адресою: Житомирська 
обл., Овруцький р-н, с. Дубовий гай, вул. Т. Г. Шевченка, 6 (вартість виконан-
ня – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження дії договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМУ в ХЕРСОНСьКІЙ області,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 24.02.2020

Активи зі складу ЦМК Херсонського державного підприємства «Фірмово-
промисловий комплекс «Корабел» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 
1, які складаються з об’єктів нерухомості у кількості 13 інвентарних одиниць, 
колісних транспортних засобів у кількості 13 інвентарних одиниць, обладнан-
ня у кількості 202 інвентарних одиниць та малоцінних необоротних матеріаль-
них активів у кількості 165 інвентарних одиниць», переможець конкурсу – ПП 
«Експерт - Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 22 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2020 м. Київ № 605

Про анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок анулювання 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх по-
новлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), відповідно до 
наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2020 року № 337, яким 
тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за на-
прямами оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним 
у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до 
штатного складу яких входять зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом 
державного майна України суб’єктам господарювання, згідно з додатком.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці-
ночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості про 
зміст цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

Додаток  
до наказу Фонду державного майна України  

від 30.03.2020 № 605

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати 

суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням дії 
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

№
 

п/п
Суб’єкти господарювання Регіон Код ЄДРПОУ

Номер 
сертифіка-
та суб’єкта 

оціночної ді-
яльності

Дата видачі сер-
тифіката суб’єкта 
оціночної діяль-

ності

1 ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА 
ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ГРУПА»

м. Запоріжжя 32320437 212/18 15-03-2018

2 Поліщук Наталія Жоржівна м. Запоріжжя 2531303428 259/18 26-03-2018
3 Трунов Андрій Анатолійович Волинська обл. 2882908050 986/17 10-10-2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2020 м. Київ № 617

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 лютого 2020 року № 114/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) Батрака Ігоря 
Михайловича (вх. Фонду державного майна України від 13 березня 2020 року 
№ 1371/07986), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 серпня 2019 року 
№ 646/19, виданий Фондом державного майна України ФОП Батраку Ігорю Михай-
ловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3072215317).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2020 м. Київ № 618

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 21 травня 2019 року № 391/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінюваЧів

майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) 
«АТЛАНТА ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна України від 17 березня 
2020 року № 1330/08296), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 травня 2019 
року № 391/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «АТЛАНТА 
ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38671566).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2020 м. Київ № 619

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 29 жовтня 2018 року № 842/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) 
«ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-ГАРАНТ» (вх. Фонду державного майна Укра-
їни від 19 березня 2020 року № 1312/08667), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 жовтня 2018 
року № 842/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТ-
НА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 42516567).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2020 м. Київ № 620

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 30 листопада 2018 року № 934/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) 
«АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (вх. Фонду державного майна України від 
20 березня 2020 року № 1330/08798), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30 листопа-
да 2018 року № 934/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 42533095).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2020 м. Київ № 677

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 18 квітня 2019 року № 313/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою 
суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі 

– ТОВ) «ОЦІНКА ПЛЮС ЛТД» (вх. Фонду державного майна України від 07 квітня 
2020 року № 19/412),  НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 квітня 2019 року 
№ 313/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ОЦІНКА ПЛЮС 
ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42649039).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2020 м. Київ № 682

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 30 травня 2017 року № 500/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – УНІВЕРСАЛЬНОЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ «МОСТ» (вх. Фонду дер-
жавного майна України від 26 березня 2020 року № 1330/09364),  НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30 травня 2017 року 
№ 500/17, виданий Фондом державного майна України УНІВЕРСАЛЬНІЙ ТОВАРНІЙ 
БІРЖІ «МОСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37827284).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2020 м. Київ № 685

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 16 листопада 2017 року № 1104/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку 
із заявою товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕММАНУЇЛ 
ЛТД» (вх. Фонду від 07 квітня 2020 року № 19/411), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16 листопада 2017 
року № 1104/17, виданий Фондом ТОВ «ЕММАНУЇЛ ЛТД» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 41638377).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.04.2020 м. Київ № 696

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 лютого 2020 року № 114/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулю-
вання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання 
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Петруся Вади-
ма Васильовича (вх. Фонду державного майна України від 18 березня 2020 року 
№ 1332/08470), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 лютого 2020 року № 
114/20, виданий Фондом державного майна України ФОП Петрусю Вадиму Васильо-
вичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2986109759). 

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
Остерської КЕЧ (району)  
про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ (району), адре-
са: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення на 
першому поверсі триповерхового будинку гуртожитку будівлі № 146 за-
гальною площею 14,3 м2, що перебувають на балансі Остерської КЕЧ та зна-
ходяться за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, 
вул. О. Довженка, 43а, військове містечко № 1, будівля № 146.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чин-
ного законодавства, становить 105,45 грн на місяць (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; 
використання нерухомого майна під розміщення перукарні; 
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за при-

леглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; 
виконання ремонту орендованого майна; 
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів 

орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаціями; 
забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням 

завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.

Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному 
конверті з відміткою «Конкурсна документація».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 кален-
дарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування  h
цієї інформації.
Телефони для довідок: тел./факс (04646) 4-62-53, 4-62-16.

о р е н д а

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Миколаїв про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Миколаїв, 
адреса: 54056, м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно – 
нежитлове приміщення буд. № 86 загальною площею 472,2 м2 військового 
містечка № 5. Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв вул. В. Морська, 14.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлового приміщення 
буд. № 86 загальною площею 472,2 м2 військового містечка № 5, визначений 
відповідно до вимог чинного законодавства, становить 5019,50 грн (без ПДВ) 
за базовий місяць оренди – лютий 2020 року при використанні військового 
майна під розміщення їдальні із застосуванням орендної ставки 4 %. У подаль-
шому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стар-

товою, але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності.

2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням 
відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією 
за умови погодження з балансоутримувачем.

4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 
числа місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.

5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, 
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, запобігання його по-
шкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.

6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за 
рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.

7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору 
оренди державного майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлю-
вати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було 
застрахованим.

8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційно 
площі землі, яку займає здане в оренду приміщення, та прилеглу територію в 
розмірі та порядку, що встановлені чинним законодавством.

9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної 
оцінки протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.

10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних ко-
штів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.

11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпе-
чуються у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий 
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 місяці оренди. При цьо-
му орендар вносить зазначений завдаток протягом 10 днів з моменту укладення 
договору оренди, а у разі не внесення завдатку договір оренди розривається.

12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване 

майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого 

майна. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбіль-
шу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі; документи, які визначені наказом Фонду дер-
жавного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку до-
кументів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди дер-
жавного майна, що належить до державної власності»;

відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують 

повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів, відомості про фінансовий стан (платоспроможність) 
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, вида-
ну представникові фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – 
суб’єкта підприємницької діяльності, декларацію про доходи.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з на-
писом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за 
адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаїв, кімната 22.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до по-
чатку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати  h
публікації цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в кімнаті № 22 

КЕВ м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім вихід-
них) у економіста з договірних та претензійних робіт Каськової Ірини Анатоліївни.


