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

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

результати продажу об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – оздоровчий комп-
лекс «Прикарпаття» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, 
що  перебуває на балансі Національного банку України, приватизовано шляхом прода-
жу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій Товариством з обмеженою відповідальністю «Конате груп» (код  
за ЄДРПОУ 43309143). Ціна продажу об’єкта становить 20 796 000,00 грн (двадцять мільйо-
нів сімсот дев’яносто шість тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 3 466 000,00 грн 
(три мільйони чотириста шістдесят шість тисяч гривень 00 копійок).

ВІН НицЬКА та ХМЕЛЬНицЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гаражі загальною площею 87,3 м2, що зна-
ходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковуються на 
балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 
05446893, приватизовано громадянином України – Семеновим Павлом Георгійовичем 
(РНОКПП 2906225511), який став переможцем електрон ного аукціону без умов, що від-
бувся 17.03.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить187 800,00 грн (сто вісім-
десят сім тисяч вісімсот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 31 300,00 грн (тридцять одна 
тисяча триста грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення – бокс-гараж 
загальною площею 33,5 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Летичів-
ський район, смт Летичів, вул. Ю. Савіцького, 16/4 та обліковується на балансі Державної 
установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, 
приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПЛЕКТУХА» (код  
за ЄДРПОУ 39260516), яке стало переможцем електрон ного аукціону без умов, що від-
бувся 17.03.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 60 666,67 грн (шістдесят 
тисяч шістсот шістдесят шість грн 67 коп.), у тому числі ПДВ – 10 111,11 грн (десять тисяч 
сто одинадцять грн 11 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля виробничих приміщень літ. «Б» 
площею 33,9 м2, пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за адресою: 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковуються на 
балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 
05446893, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «АНТЕЙ ІНВЕСТ 
ГРУП», код за ЄДРПОУ 38116904, яке єдине подало заяву на участь в аукціонні із знижен-
ням стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 601,20 грн (шістсот одна 
грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 100,20 грн (сто грн 20 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіо наль ного відділення від 13.05.2020 № 12/01-12-ЗВП затвердже-
но результати продажу об’єкта державної власності – незавершеного будівництва 
«Відновлювально-оздоровчий комплекс», що розташований за адресою: м. Дніпро, 
пл. Академіка Стародубова, 3. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною осо-
бою – Капустіним В’ячеславом Львовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні 
з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу об’єкта – 1 620 000,00 грн (один мільйон 
шістсот двадцять тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 270 000,00 грн (двісті сімдесят 
тисяч грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова жит-
лова забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга), розташований за адресою: Запорізька 
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, приватизовано Товариством з обмеженою 
відповідальністю «П’ЯТА СТРАЖА» (код за ЄДРПОУ 30604618), якого визначено пере-
можцем в аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 
66 240,00 грн (шістдесят шість тисяч двісті сорок грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 11 040,00 грн 
(одинадцять тисяч сорок грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт незавершеного будівництва – гараж (літ. А, оглядова яма до літ. «А») загальною 
площею 51,8 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Ве-
селе, вул. Мостова, буд. 2а, приватизовано фізичною особою – Шевченком Ярославом 
Сергійовичем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні без умов. Ціна, за якою при-
дбано об’єкт, становить 6 000,00 грн (шість тисяч грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 1 000,00 грн 
(одна тисяча грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом регіо наль ного відділення від 18.05.2020 № 12/01-13-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта державної власності – гаража загальною площею 33,7 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-
Миколаївська, 43, гараж 2. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 
фізичною особою – Пістрюгою Сергієм Миколайовичем. Ціна продажу об’єкта привати-
зації з урахуванням ПДВ становить 120 360,00 грн (сто двадцять тисяч триста шістдесят 
грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20 060,00 грн (двадцять тисяч шістдесят грн 00 коп.).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛиНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації державної власності

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля артезіанської свердловини 
площею 11,1 м2, будівля насосної станції площею 4,8 м2 за адресою: Львівська область, 
м. Золочів, вул. Бродівська, 19. Приватизовано юридичною особою – Приватним підпри-
ємством «МІЛА» за ціною 10 248,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 708,00 грн.

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

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований об’єкт – лазня 
загальною площею 266,4 м2 за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, с. Ве-
люнь, вул. Садова, 8а приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 
відповідальністю «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516. Ціна, за якою придбано 
об’єкт приватизації, – 1 164,10 грн (одна тисяча сто шістдесят чотири грн 10 коп.), у тому 
числі ПДВ – 194,02 грн (сто дев’ яносто чотири грн 02 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі столярного цеху загальною 
площею 209,1 м2 за адресою: 34700, Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 200 приватизовано фізичною особою – Біленком Вадимом Миколайовичем 
(обліковий номер платника податку 2426206859). Ціна, за якою придбано об’єкт при-
ватизації, – 19 616,40 грн (дев’ятнадцять тисяч шістсот шістнадцять грн 40 коп.), в тому 
числі ПДВ – 3 269,40 грн (три тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 40 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі корівника для ВРХ на 50 голів 
загальною площею 1280,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, 
вул. Мала Слобідка, 60 приватизовано фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійо-
вичем (обліковий номер платника податку 2839402754). Ціна, за якою придбано об’єкт 
приватизації, – 33 120,00 грн (тридцять три тисячі сто двадцять грн 00 коп.), в тому числі 
ПДВ – 5 520,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот двадцять грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу загальною площею 231,1 м2 
за адресою: 35442, Рівненська область, Гощанський район, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а 
приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «СТП 
Екоресурс», код за ЄДРПОУ 00906781. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 
770,52 грн (сімсот сімдесят грн 52 коп.), у тому числі ПДВ – 128,42 грн (сто двадцять 
вісім грн 42 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загальною площею 
147,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Білашівське» та знаходиться за 
адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Білашів, вул. Франка Івана, 5, 
приватизовано фізичною особою – Рибак Оленою Павлівною, ІПН: 2729608400. Ціна, 
за якою придбано об’єкт приватизації, – 638,70 грн (шістсот тридцять вісім грн 70 коп.), 
у тому числі ПДВ – 106,45 грн (сто шість грн 45 коп.).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративне приміщення загальною 
площею 32,4 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Гага-
ріна, 9, ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Харківській області, код за 
ЄДРПОУ 02362629, орган управління – Державна служба статистики України, привати-
зовано на електрон ному аукціоні без умов учасником, який надав найвищу цінову про-
позицію – фізичною особою – Крамаром Ігорем Миколайовичем за 43320,00 грн (сорок 
три тисячі триста двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 7220,00 грн (сім тисяч двісті 
двадцять грн 00 коп.).
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електрон ному аукціоні 
з умовами об’єкта державної власності – підвального 
приміщення прийомо-здаточного корпусу загальною площею 
187,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 42а 
та перебуває на балансі СТОВ «Степ-Агро»,  
код за ЄДРПОУ 31411114 (зберігач)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h підвальне приміщення прийомо-здаточного 
корпусу загальною площею 187,7 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Ново-

українка, вул. Курчатова, 42а.
Відомості про об’єкт: підвальне приміщення прийомо-здаточного кор-

пусу загальною площею 187,7 м2. Стіни – залізобетонні блоки, перекрит-
тя – залізобетонні плити, підлога бетонна, два входи до підвалу – бетонні 
сходини, рік побудови – 1982. Не використовується, стан задовільний. 
Право державної власності зареєстровано 19.08.2017, номер запису про 
право власності 22037428. Відомості про земельну ділянку: земельна ді-
лянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.

Ба лан со ут римувач: СТОВ «Степ-Агро», код за ЄДРПОУ 31411114 
(зберігач), адреса: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Ми-
коли Вороного, 76.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2020 року, час прове-

дення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – підвального приміщення 
прийомо-здаточного корпусу загальною площею 187,7 м2, що розташова-
ний за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукра-
їнка, вул. Курчатова, 42а та перебуває на балансі СТОВ «Степ-Агро», код 
за ЄДРПОУ 31411114 (зберігач), здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта державної власності – підвального приміщення 
прийомо-здаточного корпусу загальною площею 187,7 м2, що розташо-
ваний за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Ново-
українка, вул. Курчатова, 42а та перебуває на балансі СТОВ «Степ-Агро», 
код за ЄДРПОУ 31411114 (зберігач), має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 94 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 47 000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 47 000,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 700,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 700,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон-
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 
2 450,00 грн (дві тисячі чотириста п’ятдесят грн 00 коп.) протягом 30 кален-
дарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта дер-
жавної власності – підвального приміщення прийомо-здаточного корпусу 
загальною площею 187,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська 
обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 42а та перебу-
ває на балансі СТОВ «Степ-Агро», код за ЄДРПОУ 31411114 (зберігач).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, 
вул. Курчатова, 42а.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина 
Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса 
електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Кіровоградській області від 14.05.2020 
№ 12/01-99.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000003-2.

Період між аукціоном:
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 – 940,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 470,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 470,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електрон ному аукціоні 
з умовами об’єкта державної власності – нежитлової 
будівлі загальною площею 104,3 м2, що розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут 
(вул. Луначарського), 6 та перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Кіровоградській області (код за 
ЄДРПОУ 02360926)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт державної власності – нежитлова будівля 
загальною площею 104,3 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут  

(вул. Луначарського), 6.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля загальною площею 104,3 м2 

фактично є частиною одноповерхової нежитлової будівлі. Нежитлова бу-
дівля загальною площею 104,3 м2 складається з 11 офісних приміщень. Ви-
сота приміщень – 2,8 м. Фундаменти будівлі бетонні; стіни та перегородки 
цегляні; перекриття та покриття дерев’яно-балочне, оштукатурене; покрівля 
шиферна; підлога дерев’яна; прорізи дерев’яні; наявне електропостачання, 
водопостачання, теплопостачання, каналізація. Рік побудови – 1908. Право 
державної власності зареєстровано 26.10.2017, номер запису 23078103.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній 
ділянці площею 0,0509 га, наданій у постійне користування Головному 
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі Державно-
го акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 
№ 160839 від 30 листопада 2012 року. Цільове призначення земельної 
ділянки – для обслуговування адміністративного приміщення.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Со-
борна, 7а.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2020 року, час прове-

дення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – нежитлової будівлі за-
гальною площею 104,3 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська 
обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (вул. Луначарського), 6 та перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 02360926), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта державної власності – нежитлової будівлі загальною 
площею 104,3 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (вул. Луначарського), 6 та перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 02360926), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 187 900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 93 950,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 93 950,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 790,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 395,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9 395,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон-
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фон-

ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у 
сумі 2 990,00 грн (дві тисячі дев’ятсот дев’яносто грн 00 коп.) протягом 30 
календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта 
державної власності – нежитлової будівлі загальною площею 104,3 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Ге-
роїв Крут (вул. Луначарського), 6 та перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонд державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (вул. 
Луначарського), 6.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина 
Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса 
електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 14.05.2020 № 12/01-97.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000015-2.

Період між аукціоном:
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 – 1 879,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 939,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 939,50 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової 
будівлі літ. А-1 загальною площею 423,8 м2 з підпірною 
стінкою № 1, ґанком № 2, тротуаром І, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Соборна, 5 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
літ. А-1 загальною площею 423,8 м2 з підпірною стінкою № 1, 
ґанком № 2, тротуаром І.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Со-

борна, 5.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову 

будівлю літ. А-1 (фундамент – шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, 
перекриття дерев’яне, підведене електропостачання та централізоване 
опалення) з прибудовами а-1, а′-1, а2-1, а3-1, загальною площею 423,8 м2; 
підпірну стінку № 1 (бетон); ґанок № 2 (бетон); тротуар І (асфальт).

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1727 
га, у тому числі під об’єктом приватизації – 0,0517 га, належить Дніпро-
дзержинській міській раді та перебуває в оренді ПАТ «Дніпровський ме-
талургійний комбінат» на підставі договору оренди земельної ділянки від 
01.08.2005 (державна реєстрація від 17.08.2005 № 02568). Кадастровий 
номер 1210400000:02:013:0043, цільове призначення – фактичне розмі-
щення нежитлової будівлі.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди на об’єкт відсутні.

Інформація про ба лан со ут римувача: ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043) за адресою: 51925, Дніпропетров-
ська область, м. Кам’янське, вул. Соборна, 18б.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електрон них 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 приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 23 червня 2020 року. Час проведен-

ня аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно 
до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 74,93 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 37,47 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 37,47 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 7,49 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
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Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 
надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсай-
та: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аук-
ціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної 
пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.05.2020 
№ 12/01-172-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000011-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від 
дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 0,75 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,37 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 0,37 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності  
соціально-культурного призначення – клубу металургів 
літ. А-1, навісу літ. а-1, сараю літ. Б-1, ґанків № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
загальною площею 1 230,0 м2, тротуару літ. І, що перебувають 
на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» 
(код за ЄДРПОУ 05393043) та розташовані за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 189

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  клуб металургів літ. А-1, 
навіс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною 
площею 1 230,0 м2, тротуар літ. І.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, 

вул. Тритузна, 189.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля клубу металургів літ. 

А-1, навіс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною пло-
щею 1 230,0 м2, тротуар літ. І. Рік побудови – 1949. Фундамент та стіни 
шлакобетонні, перекриття дерев’яне, покрівля – азбестоцементний лист. 
Будівля перебуває у задовільному стані. Підведені електропостачання, 
водопровід, каналізація, опалення – власна котельня у підвалі. Будівля 
клубу містить хол, глядацьку залу, сцену, кабінети, клас-студії, репетиційні 
кабінети, бібліотеку, кіноапаратні, котельну, склад вугілля та інше.

Державна реєстрація права власності від 02.04.2019, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна – 1827119012104.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,6377 га 
належить Дніпродзержинській міській раді та перебуває в оренді ПАТ «Дні-
провський металургійний комбінат» на підставі договору оренди земель-
ної ділянки від 20.03.2006. Кадастровий номер 1210400000:01:021:0016, 
цільове призначення – для розміщення об’єкта культурно-просвітнього 
обслуговування (клуб металургів).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
відсутні.

Інформація про ба лан со ут римувача: ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18б.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електрон них 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 приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 червня 2020 року. Час проведен-

ня аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно 
до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою сис-
темою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 393 557,72 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 196 778,86 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 196 778,86 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 39 355,77 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19 677,89 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 19 677,89 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: збереження профілю 

діяльнос ті.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсай-
та: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аук-
ціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної по-
шти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 18.05.2020 
№12/01-174-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000010-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від 
дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 3 935,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 967,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 967,79 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової 
будівлі літ. А-1 з підвалом літ. під А-1, прибудови літ. а-1, 
а1-1, ґанків літ. а, а1 загальною площею 189,6 м2, навісу 
літ. Б, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Коваленка, 4 та перебувають на балансі 
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»  
(код за ЄДРПОУ 05393043)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
літ. А-1 з підвалом літ. під А-1, прибудови літ. а-1, а1-1,  
ґанки літ. а, а1 загальною площею 189,6 м2, навіс літ. Б.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ко-

валенка, 4.
Інформація про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля літ. А-1 

(фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – шифер, 
перекриття – дерево) з підвалом літ. під. А-1 (фундамент – риття котло-
вану, стіни – цегла, перекриття – дерево, сходи – дерево), прибудовами 
літ. а-1, а1-1 (фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, по-
крівля – шифер, перекриття – дерево, сходи – цегла) загальною площею 
189,6 м2, з навісом літ. Б (фундамент – цегла, стіни – цегла, покрівля – 
шифер, перекриття – дерево), ґанками літ. а, а1. Будівля знаходиться в 
задовільному стані, рік побудови – 1898. Підведені електропостачання, 
водопровід, каналізація, централізоване опалення. Державна реєстрація 
права власності від 25.04.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна – 1822947212104.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації належить Дніпродзержинській міській раді та знаходиться 
в оренді ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» на підставі дого-
вору оренди земельної ділянки від 01.09.2005 (державна реєстрація від 
15.09.2005 № 02651). Кадастровий номер 1210400000:02:013:0059, ці-
льове призначення – розміщення клубу «Кожаная перчатка».

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
відсутні.

Інформація про ба лан со ут римувача: ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18б.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електрон них 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 приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 
статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 23 червня 2020 року. Час проведен-

ня аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно 
до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 723,82 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 361,91 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 361,91 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 72,38 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 36,19 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 36,19 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсай-
та: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аук-
ціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної по-
шти: privat1_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14.05.2020 
№ 12/01-171-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000007-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від 
дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 7,24 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3,62 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 3,62 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕцЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на аукціоні з умовами в електрон ній формі 
об’єкта – окремого майна

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h  
окреме майно – нежитлова будівля (ветлікарня) загальною 
площею 28,2 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський 
район, с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будів-

ля ветеринарної лікарні. Побудована до 1939 року. Фундамент – камінь, 
стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні. Інженерне об-
ладнання – електрика, газопровід, опалення – пічне. Загальна площа 
приміщень – 28,2 м2. Технічний стан приміщень – задовільний. Будівля 
не використовуються.

Інформація щодо земельної ділянки відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 

оренди відсутні.
Інформація про ба лан со ут римувача: Рогатинська районна державна лі-

карня ветеринарної медицини, адреса: 77000, Івано-Франківська область, 
м. Рогатин, вул. Мухи,1, код за ЄДРПОУ 00699402, тел. (0235) 2-16-42.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 19 червня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 29 610 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14 805 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

14805 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні без умов – 2 961 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 480, 50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 480,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець зобов’язаний ком-

пенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна України по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 4000 грн протя-
гом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
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Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 
надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні за 

місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Рогатинський ра-
йон, с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367, час роботи 
служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та 
передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клей-
мьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електрон ної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 19.05.2020 
№ 114 «Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі (ветлікарні) 
в с. Лучинці Рогатинського району».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-25-000022-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від 
дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 296,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 148,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

148,05 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на аукціоні з умовами в електрон ній формі 
об’єкта – окремого майна

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h  
районна державна лікарня ветеринарної медицини у складі: 
основна будівля (А) загальною площею 553,2 м2, крім об’єкта, 
що не підлягає приватизації, – захисної споруди цивільного 
захисту – протирадіаційного укриття № 33775, розташованого в 
приміщеннях підвалу І, ІІ, ІІІ (АІ) загальною площею 45,4 м2; гаражі 
(Б) загальною площею 141 м2; ворота; огорожа № 1; криниця № 2 
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 21.
Дані про будівлі та земельні ділянки: двоповерхова цегляна будівля ве-

теринарної лікарні з мезоніном (А). Побудована до 1949 року. Фундамент 
бутобетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, підлога – паркет, дерево, 
бетон, покрівля – залізо. Інженерне обладнання – електрика, водопоста-
чання, каналізація, газопостачання. Опалення пічне. Загальна площа при-
міщень – 553,2 м2. У підвалі будівлі І, ІІ, ІІІ (АІ) розташована захисна споруда 
цивільного захисту – протирадіаційне укриття № 33775 загальною площею 
45,4 м2, що не підлягає приватизації. Одноповерхова будівля гаражів (Б). 
Побудована до 1949 року. Фундамент бутобетонний, стіни цегляні, пере-
криття дерев’яні, підлога бетонна, покрівля – шифер, черепиця. Інженерне 
обладнання – електрика. Загальна площа – 141,0 м2. Будівлі розташовані в 
центральній частині міста Коломия, на даний час не використовуються. За-
гальний стан будівель задовільний. Навколо будівель є металева огорожа з 
металевими воротами, перебуває в задовільному стані. На території лікарні 
є криниця з бетонних кілець, яка може використовуватись після очистки від 
намулу, бруду, сторонніх предметів.

Лікарня розташована на земельній ділянці площею 0,1277 га. Кадастро-
вий номер 2610600000:17:006:0038, реєстраційний номер 702858926106. 
Цільове призначення: для громадського призначення обслуговування 
лікарні ветеринарної медицини. Державний акт на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою, серія та номер: ЯЯ № 135224, виданий 
04.02.2009. Правокористувач – Головне управління Держпродспожив-
служби в Івано-Франківській області. На земельній ділянці відсутні будівлі 
та споруди, які належать іншим власникам.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди відсутні.

Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держпродспо-
живслужби в Івано-Франківській області, адреса: 76019, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Берегова, 24, код за ЄДРПОУ 40309088, тел. (034) 251-13-89.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 19 червня 2020 року. Час проведен-

ня аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно 
до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 2 552 686 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 276 343 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

1 276 343 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожного із 

способів:
продаж на аукціоні з умовами – 255 268,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 127 634,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 127 634,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відділенню Фонду 

державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 4800 грн протягом 30 днів з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні 

за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Коломия, 
вул. І. Франка, 21.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-
на України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсай-
та: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367, час роботи служби з органі-
зації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 
8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, 
тел.(0342)553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 19.05.2020 
№ 115 «Про затвердження умов продажу лікарні ветеринарної медицини 
в м. Коломия по вул. І. Франка, 21».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-10-000003-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від 
дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 25526,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12763,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

12763,43 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КиЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
проведення в електрон ній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта державної власності, окремого 
майна – будівлі їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 м2 
(Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів,  
вул. Івана Богуна, 94а)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля їдальні (літ. А-1) 
загальною площею 243,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Ма-

тусів, вул. Івана Богуна, 94а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля колишньої їдальні 

(літ. А-1) загальною площею 243,8 м2, що складається з 4 основних при-
міщень загальною площею 140,9 м2, 4 допоміжних приміщень загальною 
площею 52,40 м2 та коридорів загальною площею 50,5 м2. Будівництво 
завершено до 1992 року. З 2006 року не використовується, в тому числі за 
призначенням. Фундамент – бутовий, стіни та перегородки цегляні, пере-
криття – залізобетонні плити; покрівля – азбестоцементні листи, підлога 
бетонна, віконні та дверні рами відсутні. Інженерне обладнання відсутнє. 
Під’їзні шляхи мають тверде покриття. Об’єкт знаходиться в периферійній 
частині населеного пункту. Загальний технічний стан будівлі незадовіль-
ний, фізичний знос 48,0 %. Потребує капітального ремонту.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за держа-
вою в особі Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Черкаській області 27.09.2019, реєстраційний номер об’єкта 
1933510071257.

Ба лан со ут римувач – відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт прива-

тизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 23 червня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електрон них 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 електрон них 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).

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опуб лі ку вання 
відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електрон ному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрон ного 
майданчика через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 109 790,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 54 895,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 54 895,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 979,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 489,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 489,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну 

продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): становить 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року).

Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення дого-

вору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити вартість послуг суб’єкта 
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
(договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 04.11.2019 
№ 8-ПР) в сумі 1940,00 грн на розрахунковий рахунок IBAN UA51820172034315
0003000140075 в Державній казначейській службі України, м. Київ, одержувач 
коштів: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325 (Закон України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»).

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: оглянути об’єкт можна в робочі 
дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відді-
лення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 
тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи 
управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електрон ного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електрон ного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 
114 Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 432 (зі змінами). Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься 
переможцем електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня 
опуб лі ку вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях від 15.05.2020 № 00307-О (протокол № 3 від 
15.05.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-09-19-000002-2.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 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 опуб лі-
ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 097,90 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 548,95 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 548,95 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про проведення в електрон ній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
державної власності – окремого майна – будівлі магазину 
(літ. А-1) загальною площею 191,1 м2 (Черкаська обл., 
Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля магазину (літ. А-1)  
загальною площею 191,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Ма-

тусів, вул. Івана Богуна, 89.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля колишнього ма-

газину (літ. А-1) загальною площею 191,1 м2, що складається з 2 основних 
приміщень площами 76,5 м2 та 62,3 м2 та 2 підсобних приміщень площами 
29,5 м2 та 22,8 м2. Будівництво завершено до 1992 року. З 2006 року не 
використовується, в тому числі за призначенням. Фундамент – бутовий, 
стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити; покрівля – 
азбестоцементні листи, підлога бетонна, віконні та дверні рами відсутні. 
Інженерне обладнання відсутнє. Під’їзні шляхи мають тверде покриття. 
Об’єкт знаходиться в периферійній частині населеного пункту. Загальний 
технічний стан будівлі незадовільний, фізичний знос – 55,5 %. Потребує 
капітального ремонту.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за держа-
вою в особі Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Черкаській області 16.09.2019, реєстраційний номер об’єкта 
1919078671257.

Ба лан со ут римувач – відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт прива-

тизації окремо не виділена.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 26 червня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електрон них 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 електрон них 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).

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опуб лі ку вання 
відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електрон ному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внесків шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрон ного 
майданчика через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 116 330,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 58 165,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 58 165,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 633,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 816,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 816,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

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

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): становить 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року).

Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення дого-

вору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити вартість послуг суб’єкта 
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
(договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 23.10.2019 
№ 6-ПР) в сумі 2 500,00 грн на розрахунковий рахунок IBAN UA5182017203431
50003000140075 в Державній казначейській службі України, м. Київ, одержувач 
коштів: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325 (Закон України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»).

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електрон них майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: оглянути об’єкт можна в робочі 
дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, те-
лефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електрон ного аукціону, 
встановлюється в договорі між оператором електрон ного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку про-
ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в 
електрон ному аукціоні вноситься переможцем електрон ного аукціону про-
тягом трьох робочих днів з дня опуб лі ку вання органом приватизації договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління за-

безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного від-
ділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях від 15.05.2020 № 00307-О (протокол № 3 від 15.05.2020 за-
сідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-08-21-000005-3.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 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 опуб лі-
ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 163,30 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 581,65 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 581,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ОДЕСЬКА та МиКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлових споруд загальною площею 1526,3 м2 
з устаткуванням, розташованого за адресою:  
м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме 
майно – нежитлові споруди загальною площею 1526,3 м2 
з устаткуванням.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3а.
Об’єкт повернуто у державну власність за рішенням господарського 

суду Одеської області від 19.11.2013 по справі № 16-13-28/17-438-2011, 
яким за державою в особі Фонду державного майна України визнано 
право власності на об’єкт за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3. 
У зв’язку з наявністю раніше зареєстрованого права власності на інше 
майно, розташоване за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3, роз-
порядженням Малиновської райадміністрації Одеської міської ради від 
06.10.2016 № 463/01-06 об’єкту присвоєно поштову адресу: м. Одеса, 
Овідіопольська дуга, 3а.

Відомості про об’єкт: об’єкт складається з адміністративної будівлі 
(літ. А) загальною площею 249,5 м2; медичної (літ. Б) загальною площею 
64,6 м2; технічної служби (літ. В) загальною площею 322,7 м2, ангара (літ. 
Г) загальною площею 441,0 м2, складу (літ. Д) загальною площею 14,6 м2, 
боксу (літ. Е) загальною площею 433,9 м2, мостіння, огорожі, двох цистерн 
та двох бензоколонок.

Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо 

не виділялась.
За інформацією ГУ Держгеокадастру в Одеській області (листи від 

18.03.2019 № 8-15-0.8-25672-19, від 23.04.2019 № 1001/112-19), від-
сутні відомості щодо державної реєстрації земельної ділянки під об’єктом 
приватизації.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди об’єкта або його частин регіо наль ним відді-
ленням не укладались.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 червня 2020 року.
Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-
вами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 7 285 833,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 642 916,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 642 916,67 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 728 583,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 364 291,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 364 291,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь 

в аукціоні): 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 
01.01.2020).

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності 

за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 90000,00 грн 
без ПДВ на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-
продажу, протягом 10 днів після переходу права власності на об’єкт при-
ватизації до покупця.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гаран-

тійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт в національній валюті на казначейські 
рахунки за такими реквізитами.

Для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях

Рахунок UA118201720355589002000163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок UA888201720355229002001163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код 4301572
Реквізити рахунків операторів електрон них 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 за місцем розта-
шування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях. 
Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 
731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, 731-72-62. Час роботи 
регіо наль 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 електрон ної по-
шти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Микола-
ївській областях від 12.05.2020 № 475 (протокол №1 засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000012-3.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною 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 опуб лі-
ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону – 72 858,33 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 36 429, 17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій –36 429,17 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – станції 
«Енергокомплекс», що перебуває на балансі ДП НАЕК 
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h   
станція «Енергокомплекс».
Місце зна хо дження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 18.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП 

«Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, ЄДРПОУ 
24584661.

Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Миколаїв-
ська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136) 4-22-22, 
e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких роз-
ташований об’єкт: окремо розташована двоповерхова будівля загальною 
площею 379, 4 м2. Фундамент будівлі стрічковий, бетонний – тріщини та 
руйнування в окремих місцях. Будівля зведена із силікатної цегли, пе-
рекриття з/бетонні плити. Покрівля з рулонних матеріалів, зруйнована. 
Внутрішні оздоблювальні роботи, сантехнічне обладнання та електротех-
нічні прилади, вікна та двері відсутні. Будівля знаходиться в промисловій 
зоні міста Южноукраїнська на території Гідрокомплекса в 7 км від центру 
міста, не експлуатується більше двадцяти років. Замощення – бетонне, 
товщиною 4 см з підстілюючим шаром із піску товщиною 10 см на основі 
із щебеню товщиною 5 см. Бетонний шар має масові тріщини, впадіння, 
сколи. Навколо об’єкта знаходяться бази та будмайданчики інших орга-
нізацій. Під’їзд до об’єкта здійснюється по бетонній дорозі.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електрон ний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 червня 2020 року, електрон-

ний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00 в час, що визначений в 
електрон ній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна 
в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 18.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосують-
ся об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Мико-
лаївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні 
з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; 
e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умова-
ми: 281 307,00 грн (двісті вісімдесят одна тисяча триста сім грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 28130,70 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 140653,50 грн (сто сорок тисяч шістсот п’ятдесят 
три грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 14065,35 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання ці-
нових пропозицій: 140653,50 грн (сто сорок тисяч шістсот п’ятдесят 
три грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 14065,35 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 

відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 4650 грн (чотири тисячі шістсот п’ятдесят грн) за 

проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських 
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-29, webсайт: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/mykolaiv.html.
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Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – 
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, 
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 
10 відсотків стартової ціни, здійснюється з рахунка потенційного покуп-
ця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки операто-
ра електрон ного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску 
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський раху-
нок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначейській службі 
України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Одеській та Миколаївській областях, код за ЄД-
РПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків 
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA 888201720355229002001163735, в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській облас-
тях, код за ЄДРПОУ 43015722, сплачений гарантійний внесок переможця 
електрон ного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опуб лі ку вання 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій сис-
темі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни про-
дажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях від 10.02.2020 № 10-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – станції 
«Енергокомплекс», що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП 
«Южно-Українська АЕС», код за ЄДРПОУ 24584661, та розташований за 
адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс,18».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-11-12-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами – на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 2813,07 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – на рівні 1 % стартової ціни, що становить 1406,54 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміні-
стратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – легкового автомобіля ГАЗ 3110 за адресою: м. Суми, 
вул. Герасима Кондратьєва, 28, що обліковується на балансі 
Сумського апеляційного суду (код за ЄДРПОУ 42267878)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Сумський апеляційний суд.
Місце зна хо дження офіса: 40003, Сумська область, м. Суми, вул. Ге-

расима Кондратьєва, буд. 28
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 42267878.
Пропонується до продажу h  окреме майно –  
легковий автомобіль ГАЗ 3110.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою 

окреме майно – державний реєстраційний номер ВМ0115ВК, номер шасі 
(кузова, рами) Y7D31100020524598, тип КТЗ – загальний седан-В, 2002 
року випуску, сірого кольору, пробіг – 107714 км, вид палива – бензин, 
об’єм двигуна – 2445 см3, потужність – 74/100. Кузов – незначні сліди коро-
зії, потертості та сколи лобового скла; відсік двигуна – підвищена детонація 
двигуна внаслідок тривалої експлуатації, наявні сліди корозії хомутів па-
трубків, оливи на сальникових з’єднаннях; салон – зламаний кран опалю-
вача та заслінки, протерлись ущільнювачі; шасі – частково витекло мастило 
з амортизаторів, проіржавіла верхня частина бензобаку, незначні люфти 
керма та важеля перемикання передач швидкості; електрообладнання – 
напрямок світла не регулюється, не працює звуковий сигнал, вийшла з 
ладу акумуляторна батарея. Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль 
потребує поточного ремонту та технічного обслуговування.

Право власності зареєстровано за державою в особі Державної судо-
вої адміністрації України.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – легкового автомобіля ГАЗ 3110, що об-
ліковується на балансі Сумського апеляційного суду, здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у стат-
ті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2912,16 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1456,08 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1456,08 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 291,22 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 145,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 145,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
при укладенні 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.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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: Регіо наль не 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 електрон них 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 8.00 до 12.00 за 
місце зна хо дженням: Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондра-
тьєва, буд. 28.

ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник відділу матеріально-тех-
нічного та господарського забезпечення Рубан Е., тел. (0542) 60-78-80.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не 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 у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення 
від 18.05.2020 № 654.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-04-16-000006-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

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 29,12 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 14,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 14,56 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – адміністративного будинку за адресою: Сумська 
область, м. Білопілля, вул. Соборна, 11, що обліковується 
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держпрод-

споживслужби в Сумській області.
Місце зна хо дження офіса: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Га-

малія, буд. 25
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40356714.
Пропонується до продажу h  окреме майно – адміністративний 
будинок – одноповерхова окремо розташована будівля з вбудованим 
гаражем та господарським приміщенням загальною площею 
250,5 м2, має 3 входи. Будівля з білої цегли; дах – шифер; вхідні 
двері – металеві; вікна дерев’яні, на окремих встановлено металеві 
решітки; підлога – частково бетонна, частково дощата, частково 
лінолеум; стіни – плитка, частково пофарбовані, частково – шпалери. 
Інженерне устаткування – газове опалення, є електропостачання та 
водопостачання. Рік побудови – 1991.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватиза-

ції: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5920610100:00:006:0335) 
площею 0,1396 га, цільове призначення – для будівництва та обслугову-
вання будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, 
землі громадської забудови, розташована за адресою: Сумська область, 
м. Білопілля, вул. Соборна, 11.

Право постійного користування земельною ділянкою належить Голов-
ному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – адміністративний будинок, що об-
ліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 199274,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 99637,21 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 99637,21 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 19927,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9963,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9963,72 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
при укладенні 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.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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: Регіо наль не 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 електрон них 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 
місце зна хо дженням: Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, 11.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Начальник Білопільського районного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській об-
ласті Бондаренко С., тел. (05443) 9-28-99.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не 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 у м. Суми (0542) 36-11-32.

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

умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення  
від 18.05.2020 № 655.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-04-16-000005-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

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 1992,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 996,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 996,37 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – адмінбудівлі за адресою: Сумська 
область, смт Велика Писарівка, вул. Незалежності, 13, 
що обліковується на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області 
(код за ЄДРПОУ 40356714)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держпрод-

споживслужби в Сумській області.
Місце зна хо дження офіса: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Га-

малія, буд. 25
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40356714.
Пропонується до продажу h  окреме майно – адмінбудівля – 
одноповерхова будівля загальною площею 107,9 м2 (рік побудови – 
1971), сарай: площа забудови – 52,6 м2 (рік побудови – 1970), погріб, 
свердловина. Уся будівля з червоної цегли та частково із гіпсоблоку; 
покрівля під кутом – шифер; вхідні двері металеві, вікна дерев’яні. 
Інженерне устаткування – опалення водяне з твердопаливним котлом, 
є електропостачання, водопостачання немає.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватиза-

ції: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5921255100:03:042:0008) 
площею 0,0418 га, цільове призначення – для будівництва та обслугову-
вання будівель органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, розташована за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, 
вул. Незалежності, 13.

Право постійного користування земельною ділянкою належить Голов-
ному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 
умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – адмінбудівлі, що обліковується на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 87225,54 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 43612,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 43612,77 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 8722,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4361,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4361,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
при укладенні 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.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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: Регіо наль не 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 електрон них 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 
місце зна хо дженням: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Не-
залежності, 13.

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник Великописарівського ра-
йонного Управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області Широкий О., тел. (05457) 5-10-48.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не 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 у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 18.05.2020 
№ 656.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-04-16-000001-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

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 872,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 436,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 436,13 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлового приміщення за адресою: Сумська 
область, м. Путивль, вул. Кролевецька, 70, що обліковується 
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держпрод-

споживслужби в Сумській області.
Місце зна хо дження офіса: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Га-

малія, буд. 25.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40356714.

Пропонується до продажу h  окреме майно – нежитлове 
приміщення – одноповерхова прибудована адмінбудівля з верандою 
та ґанком загальною площею 101,5 м2, під нежитловим приміщенням 
розташований погріб з окремим входом. Стіни цегляні; підлога дощата, 
дах – шифер; вікна та двері дерев’яні. Інженерне устаткування – газове 
опалення, є електропостачання та водопостачання.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт прива-

тизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі 
та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення, що об-
ліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Сумській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у стат-
ті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 13847,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6923,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6923,78 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1384,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 692,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 692,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
при укладенні 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.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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: Регіо наль не 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 електрон них 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 місце зна хо дженням: Сумська область, м. Путивль, вул. Кролевець-
ка, 70.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. начальника Путивльського район-
ного Управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області Люшина Н., тел. (05442) 5-10-53.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не 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 у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 18.05.2020 
№ 657.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-04-16-000004-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

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 138,48 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 69,24 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 69,24 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – гаража за адресою: Сумська область, м. Путивль, 
вул. Першотравнева, 56, що обліковується на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області (код за ЄДРПОУ 40356714)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держпрод-

споживслужби в Сумській області.
Місце зна хо дження офісу: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Га-

малія, буд. 25.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40356714.
Пропонується до продажу h  окреме майно – гараж загальною 
площею 28,3 м2, висота – 3,5 м. Стіни – піноблок; підлога цементна, 
дах – шифер; фундамент залізобетонний, ворота залізні.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт прива-

тизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та 
розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – гаража, що обліковується на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 413,12 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 206,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 206,56 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 41,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 20,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 20,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
при укладенні 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.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код 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 електрон них 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 
місце зна хо дженням: Сумська область, м. Путивль, вул. Кролевецька, 70.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. начальника Путивльського район-
ного Управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області Люшина Н., тел. (05442) 5-10-53.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не 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 у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 18.05.2020 
№ 658.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-04-16-000003-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

днів;
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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 4,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 2,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 2,07 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі та гаража за адресою: Сумська область, 
м. Шостка, вул. 6-ї Гвардійської Дивізії, 1, що обліковуються 
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держпрод-

споживслужби в Сумській області.
Місце зна хо дження офіса: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Га-

малія, буд. 25.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40356714.
Пропонується до продажу h  окреме майно – одноповерховий 
окремо розташований цегляний будинок загальною площею 
98,5 м2, має 2 входи та вбудований погріб. Підлога – дощата, покрівля 
під кутом – шифер; двері та вікна дерев’яні, на стінах – шпалери. Рік 
побудови – 1966. Інженерні комунікації – опалення місцеве водяне від 
котла, є електропостачання та водопостачання.
Гараж цегляний з оглядовою ямою загальною площею 78,2 м2. 
Підлога – цементна, дах – шифер; вікна, двері, ворота дощаті, є елек-
тропостачання.
Вбиральня – цегляна, покрівля – шифер.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватиза-

ції: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5911000000:04:010:0101) 
площею 0,1614 га, цільове призначення – іншого громадського призна-
чення, розташована за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. 6-ї 
Гвардійської Дивізії, 1.

Право постійного користування земельною ділянкою належить Голов-
ному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 червня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – будівлі та гаража, що обліковуються 
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській об-
ласті, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 32991,57 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16495,79 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 16495,79 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3299,16 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1649,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1649,58 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
при укладенні 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.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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: Регіо наль не 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 електрон них 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 
місце зна хо дженням: Сумська область, м. Шостка, вул. 6-ї Гвардійської 
Дивізії, 1.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника – начальник від-
ділу Шосткинського міськрайонного Управління Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в Сумській області Люшина Н., тел. (05442) 5-10-53.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не 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 у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 18.05.2020 
№ 659.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-04-16-000002-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

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 329,92 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 164,96 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 164,96 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА ТА ЖиТОМиРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електрон ному аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – державного пакета 
акцій розміром 75,7 % статутного капіталу Приватного 
акціонерного товариства «Мирогощанський аграрій»  
(код за ЄДРПОУ 35505132)

 1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання товариства: h  приватне акціонерне 
товариство «Мирогощанський аграрій».
Місце зна хо дження товариства: 35623, Рівненська область, Дубенський 

район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 35505132
Розмір статутного капіталу товариства: 39 241 043,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 29 722 031 шт., 

що становить 75,7 % статутного капіталу товариства (виписка з реє-
стру кодів цінних паперів про реєстрацію випуску акцій № 03/1/2018 від 
05.01.2018 Національного депозитарію України, Депозитарна установа: 
ПАТ АК «Укргазбанк»).

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2020 – 
22 особи.

Види діяльності за КВЕД:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур (основний);
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
01.46 Розведення свиней;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
01.63 Післяурожайна діяльність.
Обсяг та номенклатура продукції: обсяг реалізації по основних видах 

діяльності товариства склав 23191,9 тис. грн, у тому числі:
за 2017 рік – 9723,9 тис. грн, у т. ч. по рослинництву – 3299,1 тис. грн,
по тваринництву – 6424,8 тис. грн;
за 2018рік – 10028 тис. грн, у т. ч. по рослинництву – 4638 тис. грн,
по тваринництву – 5390 тис. грн.
за 2019 рік – 3331 тис. грн, у т. ч. по рослинництву – 1008 тис. грн,
по тваринництву – 2323 тис. грн;
за І кв. 2020 року – 109,0 тис. грн, у т. ч. по рослинництву – 109,0 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності  
ПрАТ «Мирогощанський аграрій»  

за останні три роки та останній звітний період

 Показник Одиниця 
виміру 2017 рік 2018 рік 2019 рік І кв. 2020 

року
Чистий дохід від реалізації продукції тис. грн 12828 11290 4562 109,0 
Чистий фінансовий результат тис. грн 

(збиток)
(3158) (6497) (15351) (1599) 

Первісна вартість основних фондів тис. грн 92806 92810 92810 92810 
Залишкова вартість основних фондів тис. грн 35474 30121 24946  23669
Вартість активів тис. грн 45887 38384 26905 25401 
Вартість власного капіталу тис. грн 40012 33515 18164 16565 
Дебіторська заборгованість тис. грн 402 204 308 248 
Кредиторська заборгованість тис. грн 3862 3620 3643  3741

у т. ч.      
Прострочена за товари і послуги тис. грн 3174 3174 3301  3251
Поточна за товари і послуги тис. грн 342 88 –  
Поточна з бюджетом тис. грн 175 185 272  318
Поточна з оплати праці тис. грн 130 135 55 144 
Поточна по розрахунках зі страхування (ЄСВ) тис. грн 41 38 15  28

Акціонерне товариство має зобов’язання щодо відшкодування Пен-
сійному фонду суми пільгових пенсій, станом на 01.04.2020 сума забор-
гованості товариства за пільговими пенсіями перед Пенсійним фондом 
становить 42,5 тис. грн. Заборгованість виникла за послуги з доставки 
пільгових пенсій. Заборгованість із заробітної плати станом на 01.04.2020 
становить 39,8 тис. грн.

Крім того наявні судові рішення про стягнення заборгованості, а 
саме:

за рішенням господарського суду Рівненської області від 19 вересня 
2018 р. у справі № 918/1/18 з ПрАТ «Мирогощанський аграрій» підлягає 
стягненню основний борг 3 167 609,73 грн, 659 824,54 грн – інфляційних, 
3 % річних в сумі 312 443,03 грн, пені в сумі 1 353 095,02 грн та 82 394,58 
грн судового збору;

за рішенням господарського суду Рівненської області від 20 лютого 
2019 р. у справі № 918/777/18 підлягає стягненню з ПрАТ «Мирогощан-
ський аграрій» (ідент. код 35505132) на користь ТОВ «Голденкерн» (ідент. 
код 36939091) 976 657,81 грн – інфляційних втрат, 33 845,68 грн – 3% 
річних, 33934,60 грн – пені;

за рішенням господарського суду Рівненської області від 30 травня 
2019 р. у справі № 918/274/19 підлягає стягненню з ПрАТ «Мирогощан-
ський аграрій» (ідент. код 35505132) на користь ТОВ «Мирогощанське» 
(іден. код 38426216) 1044000,00 грн – основного боргу, 25056,00 грн – 
інфляційних втрат, 91814,79 грн – 3% річних, 110177,75 грн – пені та 
19065,73 грн – судового збору.

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні 
ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:

на балансі ПрАТ «Мирогощанський аграрій» обліковуються будівлі та 
споруди, які використовуються для здійснення господарської діяльності 
товариства, а саме:

будівлі і споруди за місцем знаходження: Рівненська обл., Дубен-
ський р-н, с. Мирогоща Перша у кількості 50 од.; будівлі і споруди за міс-
цем знаходження: Дубенський р-н, с. Молодаво у кількості 9 од., с. Мо-
кре – 6 од., с. Костянець – 9 од.; сільськогосподарська техніка (трактори, 
комбайни) у кількості 39 од.; транспортні засоби у кількості 31 од., у т. ч. 
грузові автомобілі – 23 од., легкові автомобілі – 8 од.; сільськогосподар-
ська техніка – 16 од.

На балансі ПрАТ «Мирогощанський аграрій» обліковуються об’єкти 
державної власності, що не увійшли до статутного капіталу товариства:

5 будівель: будівля столової (комплекс), будівля племконюшні № 1 (в 
оренді), будівля племконюшні № 2, денники, ангар для сіна;

5 споруд: артсвердловина, водогін до артсвердловини (в оренді), лінія 
електропередач до артсвердловини (в оренді), газопровід до столови-
комплексу, гончарний дренаж;

іподром: Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1 б;

62 одиниці обладнання (з них 20 од. в оренді);
1 кінь робочий, 8 коней племінних (в оренді).
Регіо наль ним відділенням укладено договір оренди від 05.07.2019 

№ 1708-2019 з ПП виробничо-комерційною фірмою «Фаворит» на дер-
жавне майно, що під час приватизації не увійшло до статутного капіталу 
товариства.

На даний час проводится претензійно-позовна робота з розірвання 
договору оренди державного майна.

Відомості про земельні ділянки: згідно з інформацією, наданою Го-
ловним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області (листи від 
11.07.2019 № 8-17-0.2-3405/2-19 та від 18.09.2019 № 8-17-0.1-4408/2-
19), землі у користуванні ДП «Мирогощанський державний іподром» (пра-
вонаступник – ПрАТ «Мирогощанський аграрій», код за ЄДРПОУ 35505132) 
не перебувають, внаслідок припинення права постійного користування. 
Також згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Держгеока-
дастру у Рівненській області (лист від 17.03.2020 № 38-17-0.6-1677/2-20), 
23.11.2018 прийнято рішення про припинення права постійного корис-
тування на підставі звернення правонаступника ДП «Мирогощанський 
державний іподром» – ПрАТ «Мирогощанський аграрій».

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
1. Договір оренди нерухомого майна № 19/12/2019 від 19 грудня 2019 

року, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-ВВВ», 
за яким передано в строкове платне користування нерухоме майно това-
риства – частина будівлі «Зерносклад № 3 з під навісом» площею 599,6 м2 
за адресою: Рівненська обл., Дубенський район, с. Мирогоща Перша, 
вул. Шевченка, 69. Термін дії договору – до 19.12.2021. Орендна плата за 
користування майном становить 2420,00 грн без урахування ПДВ.

2. Договір оренди нерухомого майна № 20/12/2019 від 20.12.2019, 
укладений фізичною особою Андрощуком В. В. (ідентифікаційний код 
3370816771 ), за яким передано в строкове платне користування нерухоме 
майно товариства – частина будівлі «Свинарник-відгодівля № 5» площею 
447,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський район, с. Костянець, 
вул. Шевченка, 30. Термін дії договору – до 20.12.2021. Орендна плата за 
користування майном становить 2400,00 грн без урахування ПДВ.

3. Договір оренди нерухомого майна № 26/10/19 від 26 жовтня 2019 
року, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мирого-
щанське», за яким передано в строкове платне користування нерухоме 
майно товариства – приміщення (бокс) № 40 на території автогаража пло-
щею 39,3 м2, що розташований за адресою: Рівненська обл., Дубенський 
район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; приміщення (бокс) № 47 
на території автогаража площею 61,1 м2 за адресою: Рівненська обл., 
Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; приміщення 
№ 6 на території автогаража на 10 комбайнів площею 66,7 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 
51; кімната № 3 адміністративної будівлі площею 21,3 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевчен-
ка, 1; майданчик на території авто гаража площею 200,0 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 
55. Термін дії договору – до 26.10.2021. Орендна плата за користування 
майном становить 4100,00 грн без урахування ПДВ.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у на-
вколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інфор-
мація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: викиди та скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2020 року, час про-

ведення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою від-
повідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електрон них 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).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встанов-
люється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної форми і за-
вантаження електрон них копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський агра-
рій» у кількості 29 722 031 шт. акцій номінальною вартістю 29 722 031 
грн, що становить 75,7 % статутного капіталу товариства, здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електрон них 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).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством 
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати 
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опо-
середковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забез-
печує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 
органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – дозвіл 
на концентрацію).

Покупець пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський аграрій», що є випу-
щеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір 
про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним депозитарною 
установою.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами – 29 722 031,00 грн (двадцять дев’ять мільйонів 

сімсот двадцять дві тисячі тридцять одна грн 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 861 015,50 грн (чотирнадцять 

мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча п’ятнадцять грн 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 14 861 015,50 грн (чотирнадцять міль-
йонів вісімсот шістдесят одна тисяча п’тнадцять грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожного 
із способів продажу:

аукціону з умовами – 2 972 203,10 грн (два мільйони дев’ятсот сімде-
сят дві тисячі двісті три грн 10 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 486 101,55 грн (один мільйон 
чотириста вісімдесят шість тисяч сто одна грн 55 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 1 486 101,55 грн (один мільйон чоти-
риста вісімдесят шість тисяч сто одна грн 55 коп.).

Розмір реєстраційного внеску станом на 1 січня 2020 року – 
944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати (плата за реє-
страцію заяви на участь в аукціоні).



9відомості
приватизації

№ 23 (1303) 27 травня 2020 року

Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський аграрій» розміром 

75,7 % зобов’язаний забезпечити:
покупець самостійно визначає види діяльності підприємства;
погашення протягом 1 (одного) року від дати переходу права власнос-

ті на пакет акцій простроченої кредиторської заборгованості товариства 
перед бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільовими фондами, 
яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет 
акцій до покупця та іншої поточної заборгованості;

недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати за-
робітної плати його працівникам, по платежах до Пенсійного фонду, до 
бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами 
трудового законодавства;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести 
місяців з дня переходу до нього права власності на пакет акцій;

належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі при-
ватизації товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залиши-
лось на балансі товариства;

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного за-
конодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації 
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо 
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забез-
печення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та 
законодавства України;

у випадках, передбачених законодавством про захист економічної кон-
куренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комі-
тету України на безпосереднє або опосередковане придбання пакета акцій, 
що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управлін-
ня відповідного акціонерного товариства (далі – дозвіл на концентрацію). 
Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції;

здійснення передачі на збереження до спеціалізованої архівної уста-
нови документів трудового архіву товариства протягом 2 (двох) років від 
дати переходу права власності на пакет акцій до покупця.

Строк виконання умов не більше п’яти років від дати переходу права 
власності на пакет акцій товариства.

Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства 
«Мирогощанський аграрій» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

1. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення роз-

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

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

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ. 
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. 

RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. 

RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.

Час і місце проведення огляду об’єкта: можливе в робочі дні з 9.00 до 
17.00 за попередньою домовленістю та за місцем розташування об’єкта. 
Контактна особа на підприємстві: в. о. директора ПрАТ «Мирогощанський 
аграрій» Тищук Олександр Дмитрович, тел. (099) 615-59-54.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 62-33-18. 26-79-91. Час роботи регіо наль ного відді-
лення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Владова Марія Олімпіївна, (0362) 62-33-18.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розмі-

щуються на сайті Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України: 
http://www. spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електроного аукціону, 
встановлюється в договорі між оператором електрон ного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 трав-
ня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електрон ному аукціоні 
вноситься переможцем електрон ного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опуб лі ку вання органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-11-01-000012-1.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жи-
томирській областях від 20.05.2020 № 296 (протокол № 30 від 19.05.2020 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-
го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 297 220,31 грн (двісті 
дев’яносто сім тисяч двісті двадцять грн 31 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
148 610,16 грн (сто сорок вісім тисяч шістсот десять грн 16 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 148 610,16 грн 
(сто сорок вісім тисяч шістсот десять грн 16 коп.).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі повторного продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі Народицької районної державної 
лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункту ветеринарної 
медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м2, 
господарської будівлі загальною площею 48,2 м2 за адресою: 
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Одруби, вул. Гребля, 2а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлова 
будівля Народицької районної державної лікарні ветеринарної 
медицини, а саме: пункт ветеринарної медицини з 
прибудовою загальною площею 68,2 м2, господарська будівля 
загальною площею 48,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Народицький р-н, 

с. Одруби, вул. Гребля, 2а.
Ба лан со ут римувач: Народицька районна державна лікарня ветери-

нарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698644).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі роз-

ташовані на околиці села Одруби, на відстані 9 км від районного центру 
смт Народичі. Рік введення в експлуатацію – 1966. Стан незадовільний. 
Фундамент та цоколь – стрічковий, перегородки цегляні, підлога дощата, 
дах – азбофанера, вікна та двері – відсутні. Інженерні комунікації: опален-
ня пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 169292525 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права влас-
ності, дата реєстрації 30.05.2019, номер запису про право власності 31827515, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1609854118237.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,1005 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Народицької районної держав-
ної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право постійно-
го користування серія ЯЯ № 070798 від 10.05.2012, кадастровий номер 
1823786600:09:000:0002, цільове призначення – для розміщення та об-
слуговування виробничих будівель.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 17276,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8638,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8638,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1727,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 863,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 863,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4495,00 грн в місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
15.05.202 № 267.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000008-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 172,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 86,38 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі повторного продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлових будівель загальною площею 155,2 м2, 
а саме: будівлі дільничної лікарні та гаража за адресою: 
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н,  
с. Кам’янка, вул. Лісова, 33

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлові будівлі 
загальною площею 155,2 м2, а саме: будівля дільничної лікарні 
та гаража.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Новоград-Волинський 

р-н, с. Кам’янка, вул. Лісова, 33.
Ба лан со ут римувач: Новоград-Волинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові дерев’яні будівлі розташовані за 

межами села Кам’янка, на відстані 33 км від м. Новоград-Волинський. Рік 
введення в експлуатацію – 1963. Стан незадовільний. Фундамент та цо-
коль – стрічковий, перегородки та стіни – дерев’яні, підлога дощата, дах – 
азбофанера. Інженерні комунікації: опалення пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131120209 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису 
про право власності 27072713, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1600204318240.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,7410 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 070526 від 23.04.2010, кадастровий 
номер 1824086000:04:000:0264, цільове призначення – для охорони 
здоров’я і соціальних послуг.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 80759,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 40379,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 40379,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8075,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4037,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4037,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн в місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
15.05.2020 № 271.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 807,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 403,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 403,80 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі повторного продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 119,7 м2 та двох сараїв за адресою: 
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н,  
с. Таращанка, вул. Волі, 21

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлова 
будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною 
площею 119,7 м2 та два сараї.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Новоград-Волинський 

р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21.
Ба лан со ут римувач: Новоград-Волинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі роз-

ташовані недалеко від центра села Таращанка, на відстані 13 км від 
м. Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1990. Стан не-
задовільний. Фундамент та цоколь – стрічкові, перегородки та стіни – це-
гляні, підлога дощата, дах – азбофанера. Інженерні комунікації: опалення 
пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131119375 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису 
про право власності 27072621, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна1600200518240.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2485 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 070521 від 23.04.2010, кадастровий 
номер 1824082600:09:001:0011, цільове призначення – для охорони 
здоров’я і соціальних послуг.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 116096,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 58048,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 58048,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11609,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5804,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5804,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн в місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
15.05.2020 № 272.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000010-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1160,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 580,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 580,48 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі повторного продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 106,8 м2 за адресою: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна, 7

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля дільничної 
лікарні ветеринарної медицини загальною площею 106,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Забілоччя, вул. Центральна, 7.

Ба лан со ут римувач: Радомишльська районна державна лікарня вете-
ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590).

Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної ме-
дицини – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 106,8 м2, 
фундамент бутовий, стіни цегляні, підлога дощата, дах – азбофанера, 
інженерні комунікації – електроосвітлення, пічне опалення. Рік введення 
в експлуатацію – 1969. Об’єкт розташований в центрі населеного пункту, 
на відстані 21 км від районного центру. За призначенням не використо-
вується, стан задовільний.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу 
144583664.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній ділян-
ці площею 0,1862 га, яка перебуває у постійному користуванні Радомишль-
ської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта 
про право постійного користування серія ЯЯ № 073132 від 20.10.2011.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 86294,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 43147,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 43147,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8629,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4314,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4314,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оцінювача, 

що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації в розмірі 
4900,00 грн, в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
15.05.2020 № 270.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000009-2.

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 – 862,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 431,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 431,47 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі повторного продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною 
площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража 
літ. «Г», уборної літ. «У» за адресою: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка, 21

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля дільничної 
лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, 
сарай літ. «Б», конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», уборна літ. «У».
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Чайківка, вул. Зарічка, 21.
Ба лан со ут римувач: Радомишльська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної меди-

цини– одноповерхова цегляна будівля загальною площею 148,8 м2, фун-
дамент бутовий, стіни цегляні, дах – азбофанера, інженерні комунікації – 
електроосвітлення, пічне опалення; сарай літ. «Б» загальною площею 
71,8 м2 – одноповерхова будівля, фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, 
покрівля – азбофанера; конюшня літ. «В» загальною площею 22,9 м2, фун-
дамент бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера; гараж літ. «Г» 
загальною площею 24,7 м2, фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, по-
крівля – азбофанера; уборна літ. «У» загальною площею 4,0 м2, фундамент 
бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера. Рік введення в експлу-
атацію – 1984. Об’єкт розташований в центрі населеного пункту, на відстані 

16 км від районного центру. За призначенням не використовується, стан 
задовільний, поруч проходить дорога з твердим покриттям.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу 
144564366.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній ділян-
ці площею 0,2799 га, яка перебуває у постійному користуванні Радомишль-
ської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта 
про право постійного користування серія ЯЯ № 073139 від 06.10.2011.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 206353,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 103176,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 103176,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20635,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10317,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10317,65грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн в місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
15.05.2020 № 269.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000007-1.

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 – 2063,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1031,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1031,77 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі повторного продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 85,1 м2 за адресою: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Заньки, вул. Цвіточна, 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля дільничної 
лікарні ветеринарної медицини загальною площею 85,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Заньки, вул. Цвіточна, 1.
Ба лан со ут римувач: Радомишльська районна державна лікарня вете-

ринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної ме-

дицини – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 85,1 м2, 
фундамент бутовий, стіни цегляні, підлога дощата, дах – азбофанера, ін-
женерні комунікації – електроосвітлення, пічне опалення. Рік введення в 
експлуатацію – 1968. Об’єкт розташований на в’їзді до населеного пункту, 
на відстані 19 км від районного центру. За призначенням не використо-
вується, стан задовільний.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу 
144446924.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній ділян-
ці площею 0,1259 га, яка перебуває у постійному користуванні Радомишль-
ської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта 
про право постійного користування серія ЯЯ № 078125 від 06.07.2011.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 червня 2020 року. Час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 70979,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 35489,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35489,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7097,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3548,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3548,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4400,00 грн в місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
15.05.2020 № 268.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000004-2.

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 – 709,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 354,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 354,90 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні без 
умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі 
колишнього дитячого садка загальною площею 234,0 м2 за 
адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Великий 
Дивлин, вул. Центральна, 54а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  будівля колишнього дитячого 
садка загальною площею 234,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Ве-

ликий Дивлин, вул. Центральна, 54а.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Дивлинське» (код за ЄДРПОУ 05418595) за 

адресою: 11331, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Великий Дивлин.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну бу-

дівлю загальною площею 234,0 м2, фундамент бутовий, покрівля – азбо-
фанера, стіни та перегородки – цегла, перекриття дерев’яне, віконні та 
дверні прорізи – відсутні. Інженерні комунікації – відсутні. Рік введення в 
експлуатацію – 1971. Будівля тривалий час не використовується, розта-
шована в центрі населеного пункту неподалік малоповерхової житлової 
забудови. Стан об’єкта незадовільний. Територія не огороджена та не 
охороняється, поросла деревами та кущами.

Об’єкт зареєстровано. Індексний номер витягу 192012752, реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна 1980747518228, номер запису 
про право власності 34520716, дата реєстрації 04.12.2019.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окре-
мо не виділена.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 01 липня 2020 року. Час прове-

дення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 27971,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 13985,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 13985,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2797,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1398,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1398,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-10-000018-1.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
35 (тридцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 279,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 139,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 139,86 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будинку торгового центру за адресою: Житомирська обл., 
Хорошівський р-н, смт Нова Борова, вул. Пушкіна, 153

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно –  
будинок торгового центру.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Хорошівський р-н, 

смт Нова Борова, вул. Пушкіна, 153.
Ба лан со ут римувач: ДП «Українська геологічна компанія» (код  

за ЄДРПОУ 38078094) за адресою: 02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову цегляну будів-

лю з підвалом загальною площею 1193,4 м2. Рік введення в експлуатацію – 
1980. Фундамент – з/бетон, стіни цегляні, покрівля – сумісна з перекриттям, 
перекриття – з/б панелі, підлога – бетон, плитка, сходи – з/б марші. Інже-
нерні мережі – електроосвітлення, водопровід, каналізація. Технічний стан 
задовільний. За призначенням не використовується тривалий час. Об’єкт 
розташований в центрі населеного пункту, неподалік житлового масиву.

Ба лан со ут римувачем здійснюються заходи щодо реєстрації права 
власності на об’єкт.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній 
ділянці розміром 0,2738 га, кадастровий номер 1821155700:01:001:0134, 
наданій в постійне користування з цільовим призначенням: для розміщен-
ня та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на 
підставі Державного акта на право постійного користування земельною 
ділянкою від 27 лютого 2006 року.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 01 липня 2020 року. Час прове-

дення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного 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 електрон них 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 – 44127,09 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 22063,55 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 22063,55 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 4412,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2206,36 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2206,36 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не 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 електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не 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 електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-03-19-000001-3.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 
(тридцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 441,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 220,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 220,64 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

м. КиЇВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву про проведення в електрон ній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – державного пакета акцій розміром 30,0000 % 
статутного капіталу приватного акціонерного товариства 
«Атомпрофоздоровниця» 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне най ме ну вання товариства: h  Приватне акціонерне 
товариство «Атомпрофоздоровниця» 
(далі – ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»).
Місце зна хо дження товариства: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 

39/41, офіс 701, 702, 706.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21519858.
Розмір статутного капіталу товариства: 27 800 000 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 834 000 шт., що ста-

новить 30,0000 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 86.10 Діяльність лі-

карняних закладів.
Інформація про об’єкти нерухомості:
відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-

них осіб –підприємців та громадських формувань та інформації, наданої  
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця», відокремленим підрозділом товариства 
є філія АТ «Атомпрофоздоровниця» санаторій «Гірський» за адресою: 
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Курпати, шосе Алупкинське, 
будинок 1.

Основні показники господарської діяльності  
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»  

за останні три роки та 9 місяців 2019 року

 2016 р.  2017 р.  2018 р. 9 місяців 2019 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн – – – –
Дебіторська заборгованість, тис. грн 1 749 1 728 1727 1742
Кредиторська, тис. грн 474 619 770 906
Рентабельність, % – – – –
Вартість активів, тис. грн 15 745 15 711 15 710 15725
Вартість власного капіталу, тис. грн 15 271 15 092 14 940 14819
Величина чистого прибутку, тис. грн -587 -179 -152 –

Фінансово-господарський стан  
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»

№ 
з/п Назва показника

Значення показника
2016 р. 2017 р. 2018 р. 9 місяців 2019 р.

1 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1 1 1 1
2 Первісна вартість основних фондів, тис. грн 38 184 38 183 38 183 38 183
3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн 9 127 9 114 9 114 9 114
4 Чистий прибуток, тис. грн -587 -179 -152 –

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про 
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 25 черв-

ня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» 
у кількості 834 000 шт. акцій, що становить 30,0000 % статутного капіта-
лу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них 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 державного пакета акцій ПрАТ «Атмопрофоздоровниця» має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством 
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати 
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосе-
редковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує 
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі 
управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у ви-
гляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта 
господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та 
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 
законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 8 340 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 170 000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 170 000,00 грн.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 834 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 417 000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 417 000,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець державного пакета акцій ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» у 

кількості 834 000 шт. акцій, що становить 30,0000 % статутного капіталу 
товариства, (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця 
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 
6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчи-
нення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 
3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протя-
гом шести місяців від дати переходу права власності на державний пакет 
акцій ПрАТ «Атомпрофоздоровниця».
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по м.Києву
Рахунок UA398201720355599003000014093 (для перерахування реє-

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

Рахунок UA188201720355269003000014093 (для перерахування га-
рантійного внеску).

Банк одержувача: ДКСУ, м. Київ.
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщено 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 
місце зна хо дженням об’єкта: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, 
офіс 701, 702, 706.

ПІБ контактної особи на об’єкті: генеральний директор ПрАТ «Атомп-
рофоздоровниця» Валєєв М. В., тел. 246-61-00.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевчен-
ка 50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-35, 281-00-34.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 19.05.2020 № 266.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000185-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 83 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 700,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 41 700,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на  

вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів 
та конструкцій» 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання підприємства:  h єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій».
Місце зна хо дження: 01601, м. Київ, вул.Тургенєвська, 38.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 25202325.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2020 – 

15 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випро-

бування та дослідження.
Основними напрямами діяльності відповідно до статуту є:
забезпечення організаційно-методичної і нормативної бази для впро-

вадження в Україні Системи сертифікації та оцінювання відповідності бу-
дівельних матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівни-
цтва, спеціалізованих транспортних засобів;

проведення сертифікації та оцінювання відповідності будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівництва, спе-
ціалізованих транспортних засобів, їх складових частин, а також систем 
управління в межах свого визнання (акредитації, призначення);

участь у роботі технічних комітетів з стандартизації продукції в галузі 
акредитації.

Основні показники господарської діяльності підприємства 
за останніх три роки та за останній звітний період

№ 
з/п Най ме ну вання показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік

1 Балансовий прибуток (збиток) тис. грн 1,7 12,6 (38,4)

2 Величина чистого прибутку, тис. грн 1,7 12,6 (38,4)

3 Рентабельність, %

4 Вартість активів, тис. грн 472,0 548 194,5

5 Вартість власного капіталу, тис. грн 31,0 152,0 111,0

6 Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі: 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 17,2 18,0 12,7

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – – 2,8

інша поточна заборгованість 5,7 24,9 16,4

7 Кредиторська заборгованість, тис. грн (у т. ч. прострочена) 441,0 396,0 83,5

Станом на 01.01.2020 не має заборгованості підприємства з виплати 
заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.

До складу об’єкта входить: нерухоме майно в м. Тернополі Тернополь-
ської області та м. Хмельницькому Хмельницької області, а саме:

частина приміщення адміністративного будинку загальною площею 
263,9 м2 (м. Тернопіль, вул. Танцьорова, 11); адміністративний будинок 
площею 385,6 м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147/1); нежитлове 
приміщення площею 85,9 м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 161). 
Транспортні засоби: автомобіль «Волга», дата випуску – 10.10.1974, при-
чіп – 0,3 м до автомобіля «Волга», дата випуску – 15.05.2000. Машини та 
обладнання, а саме: комп’ютери – 5 шт., монітори – 4 шт., БФП Лазер-
ний – 1 шт., принтери – 2 шт., ПЗ Windows – 4 шт., факс – 1 шт., лабора-
торна шафа – 1 шт., машина випробувальна – 1 шт., прес випробуваль-
ний – 1 шт., піч лабораторна – 1 шт., прилади – 2 шт., установки – 5 шт., 
скриня морозильна «Веко» – 1 шт. Інструменти, прилади та інвентар в 
кількості 64 одиниці.

На об’єкти нерухомості зареєстровано право власності.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка площею 0,1577 

га розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147/1, 
кадастровий номер 6810100000:08:003:0169.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 24 черв-

ня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» по-
винен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством 

про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати 
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опо-
середковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового 
комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду 
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодав-
ством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і 
обов’язків підприємства.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 252 375,51 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 126 187,76 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 126 187,76 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –25 237, 55 грн без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 618,78 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 618,78 грн без ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» 
зобов’язаний забезпечити:

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи ново-
го власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня 
переходу до нього права власності;

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності 
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюдже-
том, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться 
на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі 
наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

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

Рахунок UA188201720355269003000014093 (для перерахування га-
рантійного внеску).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38.

Телефон (050) 383-56-52, e-mail: seprobud@ukr.net.
Відповідальна особа: Сафаров Артур Аскарович.
Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення Фон-

ду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевчен-
ка 50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 19.05.2020 № 268.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000071-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

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

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 523, 76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 261,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 261,88 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право 
використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

фонд державного майна України повідомляє

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду  
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 закону україни «про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 13.05.2020 № 777.

Продовження додатка 10Додаток 10 
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 

(у редакції наказу Фонду державного майна України  
від 13.05.2020 №  777 )

ПЕРЕЛІК 
об’єктів соціально-культурного призначення,  

приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Їдальня м. Дніпро, острів Файнберга, 11 Філія «Дніпропетровський річковий 
порт» ПАТ СК «Укррічфлот», код за 
ЄДРПОУ 24986218

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

База відпочинку «Сосновий бор» Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. 
Лісний, 8

ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод», код за ЄДРПОУ 05393122

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Дитяча дача «Сосенка» Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. 
Лісний, 8а

ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод», код за ЄДРПОУ 05393122

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Санаторій-профілакторій Дніпропетровська обл., Криворізь-
кий р-н, с. Кудашево

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Шаховий клуб Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, площа Гірницької Слави, 4

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом 
загальною площею 1269,8 кв. м., сходами літ. а, 
входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком 
літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірними стінками 
№ 3,5,6, сходами № 4, мостінням літ. І загаль-
ною площею 153,0 кв. м

м. Дніпро, просп. Свободи, 2а ПрАТ «Дніпровський металургійний 
завод», код за ЄДРПОУ 05393056

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий) Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, просп. Південний, 9

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Клуб школяра Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Можайського, 8Б

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», код 
за ЄДРПОУ 00178353

Міністерство енергетики та вугільної про-
мисловості України

Їдальня № 7 (у складі: будівля їдальні № 7 літ. 
А-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею 
464,9 кв. м та ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ. Б, 
В; погріб літ. Г) з майном у кількості 6 одиниць 
(інв. №№ 4212950, 4212952; 4212953, 4213457, 
4213508, 4213527)

Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Переяславська, 24а

АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Орган управління

Їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат»

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Їдальня № 14 з майном у кількості 1 одиниці Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Широківське шоссе, 166 Б

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Їдальня № 23 на 200 посадочних місць з май-
ном у кількості 16 одиниць

Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

База відпочинку «Біла акація» Кіровоградська обл., Петрівський 
р-н, с. Іскрівка, вул. Соколів-
ська, 15

ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код 
за ЄДРПОУ 14310483

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Комплекс будівель і споруд бази відпочинку у 
складі: спальний корпус № 1 загальною площею 
52,7 кв. м; спальний корпус № 2 загальною 
площею 50,5 кв. м; спальний корпус № 3 за-
гальною площею 52,5 кв. м; спальний корпус 
№ 4 -модуль загальною площею 252,7 кв. м; 
адміністративно-побутовий корпус № 5 за-
гальною площею 294,1 кв. м; гараж-прохідна 
загальною площею 104,9 кв. м; господарське 
приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв. м; 
артезіанська свердловина з насосною станцією 
№ 8 загальною площею 4,8 кв. м; водонапірна 
башня № 9 загальною площею 1,8 кв. м; ово-
чесховище № 10 загальною площею 29,9 кв. м; 
вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв. м

Волинська обл., Старовижівський 
р-н, с. Буцинь, Пісочне урочище,76

Національний банк України, код за 
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк України

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Побутовий комплекс Одеська обл., м. Рені, вул. 28 
Червня, 282а

ПАТ «Одеснафтопродукт», код за 
ЄДРПОУ 03482749

Регіо наль не відділення Фонду по Одесь-
кій та Миколаївській областях

Медпункт Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, ул. Кишинівська, 32

ПАТ «Завод «Тіра», код за ЄДРПОУ 
14309050

Регіо наль не відділення Фонду по Одесь-
кій та Миколаївській областях

Санаторій-профілакторій «Портовик» (комплекс
загальною площею 4301,4 кв. м)

Одеська обл., м. Южне,
вул. Приморська, 1

Южненська філія державного 
підприємства «Адміністрація 
морських портів України» 
(Адміністрація морського порту 
«Южний»), код за ЄДРПОУ 
38728549

Міністерство інфраструктури України
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Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Єдиний майновий комплекс державно-
го підприємства «Полтавський державний 
навчально-курсовий комбінат агропромислово-
го комплексу», код за ЄДРПОУ 24567102

м. Полтава, пров. Носова Віктора, 2 Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України

Cпальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому 
таборі «Енергетик»

Полтавська обл., Кременчуцький 
р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А

АТ «Полтаваобленерго», код за 
ЄДРПОУ 00131819

Регіо наль не відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

Cпальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому 
таборі «Енергетик»

Полтавська обл., Кременчуцький 
р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б

АТ «Полтаваобленерго», код за 
ЄДРПОУ 00131819

Регіо наль не відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

Їдальня Полтавська обл., Шишацький р-н, 
с. Яреськи, вул. Новаторів, 24

ТОВ «Агропромислове об’єднання 
«Цукровик Полтавщини», код за 
ЄДРПОУ 30811110

Регіо наль не відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

Дитячий оздоровчий табір Сумська обл., Шосткинський р-н, 
с/р Собицька, «Малий бір» урочи-
ще, квартал № 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод хіміч-
них реактивів», код за ЄДРПОУ 
05761264

Регіо наль не відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

База відпочинку Сумська обл., Шосткинський р-н, 
с/р Собицька, «Малий бір» урочи-
ще, квартал № 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод хіміч-
них реактивів», код за ЄДРПОУ 
05761264

Регіональне відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

Будинок культури № 1 Сумська обл., Охтирський район, 
с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Їдальня Житомирська обл., Олевський 
р-н, с. Радовель, вул. Миколи 
Хоречка, 21

СТОВ «Радовель», код за ЄДРПОУ 
05418780

Регіо наль не відділення Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Лазне – пральний комбінат Харківська обл., Краснокутський 
р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код 
за ЄДРПОУ 00412406

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Їдальня з обладнанням Харківська обл., м. Вовчанськ, 
вул. Орлова, 73

ПрАТ «Вовчанська взуттєва фабри-
ка», код за ЄДРПОУ 00308324

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Лазня Харківська обл., Балаклійський р-н, 
смт. Савинці, вул. Шкільна, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Лазня загальною площею 132,3 кв. м Харківська обл., Шевченківський 
р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років 
Перемоги, 226 А

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Лазня Харківська обл., Краснокутський 
р-н, смт. Костянтинівка, вул. Одно-
ребрівська (колишня Чапаєва), 67

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Орган управління

Будинок культури Харківська обл., Харківський р-н, 
селище Травневе, вул. Фабрич-
на, 12а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Нежитлові приміщення №№ 1-12 (приміщення 
їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною 
площею 181,4 кв. м

Харківська обл., Куп’янський р-н, с/
рада Курилівська

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля (спортивний корпус) літ. 
«А-3» загальною площею 4049,1 кв. м

м. Харків, вул. Немишлянська, 56-а Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Пансіонат «Блакитні озера» Донецька обл., м. Лиман, с. Щуро-
ве, вул. Соборна, 20/1

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ 
14300579

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Єдиний майновий комплекс дитячого оздоров-
чого табору «Голубок»

Донецька обл., м. Святогірськ, 
вул. Івана Мазепи, 29

Підприємство «Владислава» Все-
української організації інвалідів 
«Союз організацій інвалідів Украї-
ни», код за ЄДРПОУ 31083925

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег» Донецька обл., Мангушський р-н, 
смт Ялта, вул. Курортна, 17

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ 
14300579

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Дитячий оздоровчий табір «Лазурний» Донецька область, Мангушський 
р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74

Державне комерційне торгове 
підприємство «Комбінат шкільно-
го харчування», код за ЄДРПОУ 
20314278 – зберігач

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Клуб Донецька область, Нікольський р-н, 
с. Малинівка, вул. Центральна, 4а

ПрАТ «Племінний завод «Малинів-
ка», код за ЄДРПОУ 00483501

Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Недіючий літній кінотеатр «Текстильник» м. Херсон, селище Текстильне, 
вул. 1-ша Текстильна, 1-а

ВАТ «Херсонський бавовняний ком-
бінат», код за ЄДРПОУ 00306710

Регіо наль не відділення Фонду в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Будівля профілакторію м. Херсон, вул. Перекопська, 169 ВАТ «Херсонський консервний ком-
бінат», код за ЄДРПОУ 05529567 – 
припинено

Регіо наль не відділення Фонду в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Сауна м. Київ, вул. Академіка Білецького, 
34, літера В

Філія «Холодокомбінат № 4» ПП 
«Рось», код за ЄДРПОУ 33370274

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Будинок культури загальною площею 960,8 
кв. м

м. Київ, вул. Олекси Тихого, 82 
(літ. А)

ДП «Виробниче об’єднання «Київп-
рилад», код за ЄДРПОУ 14309669

Державне космічне агентство України

Апарат Фонду

Оздоровчий табір «Фрегат» Херсонська обл., Білозерський р-н, 
с. Кізомис, вул. Набережна

Херсонська філія Державного під-
приємства «Адміністрація морських 
портів України»

Міністерство інфраструктури України

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди нерухомого військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.

Назва об’єкта, його місце зна хо дження, цільове використання, стар-
товий розмір орендної плати та строк укладення договору:

 ЛОТ № 1: нежитлові приміщення загальною площею 263,5 м2 
на території військового містечка № 21 за адресою: м. Львів, вул. Ли-
сенка, 23а, а саме: нежитлові приміщення у будівлі № 19 площею 168,8 м2 
та нежитлові приміщення у будівлі № 20 площею 94,7 м2.

Цільове використання під розміщення складів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чин-

ного законодавства України, за базовий місяць оренди – січень 2020 
року становить 11535,47 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата 
підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами 
чинного законодавства України.

Зазначене майно може бути передано на строк 1 (один) рік.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з 

орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче, ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна для розміщення скла-
дів (прошу визначити групу товарів/об’єктів складування, які будуть роз-
міщені в зазначених вище приміщеннях, при чому предмет господарської 
діяльності, визначений в установчих документах суб’єкта господарюван-
ня, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не може суперечити умовам договору оренди).

3. Продовження дії договору оренди можливе за умови дотримання 
умов договору, вимог чинного законодавства та погодження з органом 
військового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної 
оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна 
за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому 
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і мате-
ріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладання прямих договорів з 

постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів 
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі не менше, ніж три місячні орендні плати за 
базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання 
договору оренди в рахунок плати за останні три місяці оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську ді-
яльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам до-
говору оренди.

Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції подаються 
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 5 календарних 
днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ 
м. Львова.

Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комі-

сії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами:
посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
належним чином оформлену довіреність, видану представнику юри-

дичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує пред-
ставника юридичної особи;

завірену належним чином копію звiту про фiнансовi результати учас-
ника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості 
за останній рік та/або за останній квартал із доказами їх прийняття (реє-
страції) органами Державної податкової служби України;

довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено 
справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами:
посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи 

як суб’єкта підприємницької діяльності;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларацiї про доходи або завiрену 

в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – 
фiзичної особи – платника єдиного податку із доказами їх прийняття (ре-
єстрації) органами Державної податкової служби України;

належним чином оформлену довіреність, видану представнику фі-
зичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує 
представника фізичної особи;

в) для всіх учасників:
техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозицiї) 

щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання 
щодо сплати орендної плати (завдатку та гарантії), додатковi пропозицii 
до договору оренди;

повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде за-

безпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

ІНФОРМАЦІЯ 
Остерської Квартирно-експлуатаційної частини (району) 
про проведення конкурсу на право укладення договору 
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська 
квартирно-експлуатаційна частина (району), адреса: 17024, Чернігівська 
область, Козелецький район, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.

 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нежитлові приміщення 
на першому поверсі чотириповерхового будинку гуртожитку бу-
дівлі № 662 загальною площею 99,5 м2, що перебувають на балансі 
Остерської КЕЧ, за адресою: 17024, Чернігівська область, Козелецький 
район, с-ще Десна, вул. Франка І., 44/А , військове містечко № 1, будів-
ля № 662.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог 
чинного законодавства, становить 2835,75 грн за місяць (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна 

під розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих това-
рів; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалеж-
ної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встанов-
лення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів 
орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаціями; 
забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати вне-
сенням 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 запечата-
ному конверті з відміткою «Конкурсна документація».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 
календарних днів з моменту опуб лі ку вання цієї інформації.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опуб лі ку-
вання цієї інформації.

Тел./факс для довідок: (04646) 4-62-53, 4-62-16.

Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурСів На право ореНди маЙНа

ВІН НицЬКА та ХМЕЛЬНицЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій 
областях про проведення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені  
з метою надання послуг з оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення загаль-
ною площею 93,4 м2 в цоколі будівлі гуртожитку.

Ба лан со ут римувач – Державний вищий навчальний заклад «Кам’янець-
Подільський індустріальний коледж».

Місце зна хо дження об’єкта; вул. Л. Українки, 8, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл., 32300.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.03.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Романова Неоніла Антонівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною пло-

щею 37,8 м2 (у т. ч. 7,4 м2 – площа загального користування) на 
першому поверсі адміністративної будівлі.

Ба лан со ут римувач – Головне управління статистики у Хмельницькій 
області.

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

Місце зна хо дження об’єкта: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, 
Хмельницька обл., 31100.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.05.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Параїл Олена Миколаївна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 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 СОД, якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (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.

Місце зна хо дження 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 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Він ницькій 
та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурси відбудуться  � через 14 днів після опуб лі ку вання інфор-
мації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмель ницькій області Регіо наль ного відділення Фонду дер жав-
ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях за 
адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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: будівля лікарні літ. А-1 загальною пло-
щею 87,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Полєнова, 54.

Ба лан со ут римувач: Криворізька міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 25001041).
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Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме май-

но – адміністративна будівля та господарські приміщення, що роз-
ташовані за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульянова), 
вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1 та перебувають на балансі Управлін-
ня Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі 
Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37944689).

Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби Укра-
їни у Благовіщенському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 
37944689).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благові-
щенське (Ульянова), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.

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

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5 об’єктів.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019 – 0,00 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,11456.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., 

м. Благовіщенське (Ульянова), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – обслуговування 

адміністративних та побутових приміщень.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного ко-

ристування земельною ділянкою. Землекористувач – Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіро-
воградської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявнос-
ті): інформація відсутня.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси, що складаються з адмі-
ністративних та господарських будівель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
4,50 тис. грн.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного 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 регіо наль ного 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 04 червня 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться  � у Регіо наль ному відділенні 11.06.2020 об 
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-

про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КиЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 – споруда насосної станції зі збірних 
залізобетонних плит площею 224,4 м2: службове приміщення площею 
43,9 м2; під’їзна дорога площею 0,25 м2; площадка насосної станції – 1 
шт.; східці – 19 шт.; підпірна стінка висотою 1,5 м, 70 пог. м; ливневипуск 
56 пог. м; ворота 4х2 – 1 шт.; берегоукріплення – 250 м2 за адресою: Ки-
ївська область, Білоцерківський р-н, с. Пилипча, що перебуває на балансі 
Басейнового управління водних ресурсів р. Рось.

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

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «ВВ-Альянс».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 10 000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення, споруди, передавальні пристрої, 
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.

 2. Окремо розташована будівля садибного типу площею 79,1 м2, 
у тому числі: частина будівлі площею 37,5 м2 та частина будівлі площею 
41,6 м2 за адресою: Київська область, м. Чорнобиль, вул. 25 років Жовтня, 
51, що перебуває на балансі Державного спеціалізованого підприємства 
«Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

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

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр 

з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіології».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі.
 3. Частина приміщення нежитлової будівлі площею 170,2 м2 

за адресою: Київська область, смт Володарка, пл. Миру, 1, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Воло-
дарському районі Київської області.

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

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Релігійна громада (місцева церква) євангельських християн 

«Нове покоління» м. Біла Церква Київської області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіо наль ного 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 (із змінами, внесеними наказами Фонду державного майна 

України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положен-
ня), складається із:

підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (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 міс-
тяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження дер-
жавної служби Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше, ніж за чо-
тири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за 
адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться  � 11.06.2020 об 11.00 у Регіо наль ному 
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 Регіо наль ного 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.

 1.1. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля ма-
газину площею 371,3 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 
Концерну «Військторгсервіс».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Михайла Грушевського, 99, 
м. Черкаси.

Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А».
Дата оцінки: 31.05.2020.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля прохідної (літ. 

П-І) площею 22,7 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А».
Дата оцінки: 31.05.2020.
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 
із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті 
(на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію) 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 відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до По-
ложення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про пре-
тендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 
18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної най-
більшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року» 
та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД 
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують 
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт не-
рухомого 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), – 3,0 
тис. грн; комплекс будівель та споруд – 4,58 тис. грн; спеціалізована тех-
ніка – 1,72 тис. 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 за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного від-
ділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.

Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 04.06.2020 до 16.00.
Конкурс відбудеться  � 10.06.2020 об 11.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею 
67,8 м2 одноповерхової будівлі.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Прилуцький агро-
технічний коледж.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 178.

Платник робіт з оцінки: ФОП Денисенко Лариса Миколаївна.
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, гаражі.

Дата оцінки: 31.05.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 29,0 м2 

одноповерхової адміністративної будівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Менська районна 

державна лікарня ветеринарної медицини.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Вок-

зальна, 13.
Платник робіт з оцінки: ФОП Просяник Микола Миколайович.
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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 23,8 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, 

вул. Соборності, 14.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лад Агро Д».
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.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Прилуцький агро-

технічний коледж.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 178.
Платник робіт з оцінки: Чернігівське обласне управління ПАТ «Держав-

ний ощадний банк України» .
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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (столярна май-

стерня) площею 41,0 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Прилуцький про-

фесійний ліцей Чернігівської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 337.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ворошилова Оксана Анатоліївна.
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.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,8 м2 

першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Прилуцький агро-

технічний коледж.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 180а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Олійник Олександр Якович.
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: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Чер-

каській та Чернігівській областях в особі Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електрон на 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 запеча-
тані в окремому конверті.

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

Конкурси відбудуться  � 10 червня 2020 року о 14.30 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛиНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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: вбудовані приміщення (поз. 33 та 33а за 
планом) загальною площею 33,7 м2 на п’ятому поверсі та частина 
даху площею 15,0 м2 адмінбудівлі літ. А.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачево, 
вул. Недецеї, 2.
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Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Закарпатської 
області.

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.
Електрон на 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. Мука-
чево, вул. Недецеї, 2.

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

Платник робіт з оцінки – Приватне акціонерне товариство «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина стоянки для вантажних авто-

мобілів автотерміналу «Закарпаття» площею 14,16 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський 

р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3.
Ба лан со ут римувач: Філія Укрінтеравтосервіс – Закарпаття Українсько-

го державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

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.
Електрон на 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., Ужгород-
ський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3.

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

Платник робіт з оцінки – Приватне акціонерне товариство «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі будівлі навчально-

лабораторного корпусу літ. «А» площею 45,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. Університетська, 14.
Ба лан со ут римувач: 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.
Електрон на 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. Університетська, 14.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Приватне акціонерне товариство «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення магазину та їдальні 

площею 92,2 м2 (реєстровий номер 00991545.17. АААДГА455).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., смт Мане-

вичі, вул. Андрія Снітка, 31.
Ба лан со ут римувач: ДП «Маневицьке лісове господарство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електрон на 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: 44600, Волинська обл., 
смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31.

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Прокопюк А. Й.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій 

площею 68,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, 

вул. Кременецька, 38.
Ба лан со ут римувач: Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені 

Ю. М. Білоконя.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електрон на 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: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Кременецька, 38.

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

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Дизель Транс Компані».
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 – 3 – 2400,00 грн; для об’єктів № 4, 5 – 3000,00 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: Регіо наль не 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’єктів № 1 – 3 – споруди, передавальні пристрої, кон-
структивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єктів 
№ 4, 5 – 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 цьо-
го 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 Регіо наль ному відділенні Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опуб лі ку вання 
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду держав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включ-
но до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (031)261-38-83,  
263-00-73, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МиКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
державної власності

  Назва об’єкта оцінки: приміщення на третьому рівні будівлі 
вхідного павільйону Одеського морського вокзалу (інв. № 073015) 
загальною площею 6,8 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеська філія Дер-
жавного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміні-
страція Одеського морського порту).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 

розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовни-

ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підпри-
ємець Бондарева Наталія Олексіївна (код за ЄДРПОУ 2126011688); тел. 
(067) 103-07-65.

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 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з 
конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

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

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності 
щодо всім об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до По-
ложення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна щодо об’єкта оцінки вище 7570 гривень комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арна-
утська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення 
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 11.06.2020. На конверті потрібно зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурс-
ний відбір. Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться  � 17.06.2020 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду державного майна України по Одеській 
та Миколаївській областях за адресою: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503.
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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: асфальтований майданчик на виході з док-
ангара АТБ аеродрому В. Кохнівка площею 378,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська область, с. Рокитне, вул. Ка-
гамлицька, 2.

Ба лан со ут римувач: Кременчуцький льотний коледж Харківського на-
ціонального університету внутрішніх справ.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.05.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Ейр Сервіс».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, анало-

гічного функціонального призначення.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів 

47/50 частини у складі: нежитлова будівля А1 площею 318,5 м2 та вби-
ральня Б1 площею 3,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвиць-
ка, 6.

Ба лан со ут римувач: Головне управління Пенсійного фонду України в 
Полтавській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аук-
ціоні з умовами.

Запланована дата оцінки: 31.05.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення 

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

дівель.
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.
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 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-
наль ного 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 05.06.2020 включно.

Конкурси відбудуться  � 11.06.2020 о 10.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 
1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-

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

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня на відм. +27,3 м площею 8,36 м2 та частина зовнішньої поверхні 
стіни з відм. +29,0 м до відм. +45,3 м загальною площею 22,64 м2 
будівлі дозувально-акумулюючих бункерів, що перебувають на ба-
лансі Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», 
код за ЄДРПОУ 31599557.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, 
смт Новоекономічне, вул. Степова, 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 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.

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, зареєстро ваного 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.

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).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,  

м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок 
(057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться  � через 14 календарних днів після опуб лі ку-
вання цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділенні Фонду 
державного майна по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 

адресу Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театраль-
ний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції 
(м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час 
виїмки кореспонденції 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату 
опуб лі ку вання інформації про оголошення конкурсу, назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльнос-
ті, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

м. КиЇВ 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про скасування результатів конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

У зв’язку із відмовою переможця конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності – ТОВ «Фінансова будівельна компанія «ФІСКО» від 
укладення договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів привати-
зації, Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
скасовує результати конкурсів від 29.04.2020 щодо об’єктів:

об’єкт незавершеного будівництва – господарчий блок з градирнею, 
який розташований за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42;

нежилий будинок – сауна (літера «В») загальною площею 51,7 м2, 
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач) 
та розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здій-
снення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на 
аукціоні з умовами.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по м. Києву.

Платник робіт з оцінки: переможець аукціону.
Оплата послуг здійснюється протягом 30 днів з моменту нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта оцінки.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – господар-

чий блок з градирнею.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Київ, просп. Академіка Глуш-

кова, 42.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-

собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій: 111 287 грн (відповідно до договору купівлі-продажу 
об’єкта незавершеного будівництва № 902 від 25.04.2003).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни по-

слуги з оцінки, що перевищують 12 500 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу 
на аукціоні.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по м. Києву.

Платник робіт з оцінки: переможець аукціону.
Оплата послуг здійснюється протягом 30 днів з моменту нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта оцінки.
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 Об’єкт оцінки: нежилий будинок – сауна (літера «В») загальною 
площею 51,7 м2, що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» 
ПП «Рось» (зберігач).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Академіка Білецько-
го, 34.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни по-

слуги з оцінки, що перевищують 6 000 грн.
Конкурси відбудуться  � 10 червня 2020 року о 15.00 в Регіо наль-
ному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за 
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 04 червня 2020 року за адресою: 

м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний 
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний 
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному від-
борі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 10 червня 2020 року», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075, із змінами і доповненнями, внесеними наказами 
Фонду державного майна України (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповід-
ним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) пе-
редбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної докумен-
тації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претенден-
та подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

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

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

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДсУМки
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, 
ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 19.02.2020

Об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція. 
Львівська обл., Бродівський р-н, за межами с. Лагодів, урочище Шкіль-
не, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкур-
су – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2100 грн.

Частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 12,5 м2. 44200, 
Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження дії договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» (заявлений оці-
нювач: Гребінь Мар’ян Володимирович). Термін виконання робіт – 4 к/д. 
Вартість робіт – 2200 грн.

Під’їзна залізнична колія загальною протяжністю 1499,2 пог. м. 45400, 
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження дії договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. (заявлений оцінювач: Горба-
чов Володимир Андрійович). Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 3800 грн.

Електролінія зовнішня, а саме: залізобетонні опори квадратні марки СВ 
10,5 – 16 шт., залізобетонні опори круглі марки СКЦ 13,6 – 5 шт., дерев’яні 
опори із залізобетонною приставкою – 2 шт., провід марки АС – 35 (роз-
горнута довжина проводу 3,120 км). 45000, Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Луцька, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії догово-
ру оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«Волинь-експерт» (заявлений оцінювач: Омельчук Стефанія Анатоліївна). 
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 3768 грн.

По об’єкту: частина гаража на 3 автомобілі площею 70,9 м2 за адре-
сою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 24, тому відповідно до п. 8 
розділу III Положення, конкурс по цьому об’єкту вважається таким, що не 
відбувся. Заступник голови комісії прийняв рішення про повторне прове-
дення конкурсу по зазначеному об’єкту.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ  
та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання  
послуг з оцінки майна від 20.02.2020

Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:

ТОВ «Оцінка-Інформ» на вбудовані приміщення 1-го поверху будівлі 
(літ. А) загальною площею 101,3 м2 (у т. ч. приміщення: (2-24) – 37,7 м2, 
(2-9) – 59,3 м2, частина коридору (2-8) – 4,3 м2) за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в 
оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 грн та 5 календар-
них днів;

ФОП – Федоренко Алла Анатоліївна на частину приміщення тамбура 
(ІІІ) площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) за 
адресою: м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, що перебуває на балансі Голов-
ного управління державної казначейської служби України у Чернівецькій 
області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт: 3000,00 грн та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ  
та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання  
послуг з оцінки майна від 27.02.2020

Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано:

ФОП Читайло Валентина Василівна на вбудоване приміщення (1-16) 
площею 19,9 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А) за 
адресою: м. Чернівці, вул. Ризька, 1, що перебуває на балансі Вищо-
го державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. 
Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 ка-
лендарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, 
ЧЕРНІВЕЦьКІЙ та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 27.02.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – підвальне 
приміщення, яке знаходиться в основній будівлі під літ. «А», площею 
47,19 м2, реєстровий номер 14037372.1.АААДКЕ125, за адресою: вул. 
Танцорова, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях, код за ЄДРПОУ 42891875, ви-
знано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1500 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – гідротехнічні 
споруди ставу Литвинів 1, інвентарний номер 303, реєстровий номер 
25592421.81.ААЕЖАЖ633 (у т. ч. дамба, донний водоспуск, донний во-
донапуск, водовипуск, шлюз-регулятор); гідротехнічні споруди ставу 
Литвинів 2, інвентарний номер 306, реєстровий номер 25592421.81.
ААЕЖАЖ 634 (в т. ч. дамба, донний водонапуск, донний водоспуск, 
шлюз-регулятор) та гідротехнічні споруди ставу Литвинів 6, інвентар-
ний номер 305, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ637, площею 
18,0 га; гідротехнічні споруди ставу Литвинів 3, інвентарний номер 307, 
реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ635 (у т. ч. дамба, донний во-
донапуск, донний водоспуск) та гідротехнічні споруди ставу Литвинів 4, 
інвентарний номер 304, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ636 
(у т. ч. дамба, донний водовипуск, донний водовипуск) площею 19,5 
га за адресою: с. Литвинів, Підгаєцький район, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано 
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 8000 гривень, строк вико-
нання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина пло-
щадки для розміщення контейнера площею 25,2 м2 та одне антено-місце 
(частина зовнішньої поверхні металевої димохідної труби котельні для 
розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 28,8 м від поверхні 
землі площею 15,3 м2 та частина поверхні димової труби, до якої прикрі-
плені сходинки, площею 4,65 м2 для спільного користування), реєстро-
вий номер 02547553.1.АААБИГ997, за адресою: вул. Князя Володимира, 
21а, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, що пе-
ребуває на балансі Державного навчального закладу «Хоростківський 
професійний сільськогосподарський ліцей», визнано ТОВ ЕКФ «Орієн-
тир – Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вар-
тість виконання робіт з оцінки – 1950 гривень, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина пло-
щадки для розміщення контейнера площею 25,6 м2 та одне антено-місце 
(частина зовнішньої площі металевої димохідної труби котельні для роз-
міщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 30,5 м від поверхні землі, 
площею 15,4 м2 та частина поверхні димової труби, до якої прикріплені 
сходинки, площею 5,0 м2 для спільного користування), реєстровий но-
мер 02547642.1.АААБИД099, за адресою: вул. Л. Курбаса, 30, м. Скалат, 
Підволочиський район, Тернопільська область, що перебуває на балансі 
Державного навчального закладу «Скалатський професійний ліцей», ви-
знано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1980 гривень, строк вико-
нання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитлове 
приміщення (одна кімната) на першому поверсі основної будівлі під 
літ. «А» площею 37,99 м2, реєстровий номер 14037372.1.АААДКЕ125, 
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, код за ЄДРПОУ 
42891875, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство 
«Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості май-
на для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1890 гривень, строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по КиїВСьКІЙ,  
ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, від 27.02.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вар-
тість

Строк вико-
нання робіт 

(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7, встановленого 
на майданчику для засобів перонної механізації площею 
12,8 м2 за адресою: Київська область, Бориспільський 
район, с. Гора, вул. Бориспіль-7, Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ФОП Чебаков 
Олексій Іва-
нович

2700 2

2 Частина твердого покриття (для засобів перонної ме-
ханізації, інв. № 47573, реєстровий номер за ЄРОДВ 
20572069.522.НЛТНПД656) площею 70,0 м2 за адре-
сою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, 
вул. Бориспіль-7, ДП «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ПП «Бізнес-
консалтинг»

2730 2

3 Нежитлові приміщення будівлі (інв. 103070047, реє-
стровий номер за ЄРОДВ 37197165.6.РРИЕФУ101) 
загальною площею 111,0 м2 за адресою: Київська об-
ласть, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 74, що перебуває 
на балансі ДСП «Центральне підприємство з поводження 
з радіоактивними відходами»

ТОВ «Гарант-
Експертиза»

2749 5

4 Будівля для конторських та адміністративних цілей 
площею 626,85 м2 та частина будівлі для конторських 
та адміністративних цілей площею 57,45 м2 за адресою: 
Київська область, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 11, що пе-
ребувають на балансі ДСП «Центральне підприємство з 
поводження з радіоактивними відходами»

ПП «ЕКСПЕРТ-
АНАЛІТИК»

3500 4

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по КиїВСьКІЙ,  
ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів приватизації, від 27.02.2020
№ 
з/п Назва об’єктів Переможець – суб’єкт 

оціночної діяльності Вартість Строк виконання 
робіт (день)

1 Об’єкт незавершеного будівництва – 
фабрика-пральня та підприємство хім-
чистки за адресою: Київська обл., м. Сла-
вутич, проїзд Кленовий, 2

ТОВ «ІВ ГРУП» 10 000 7

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Миколаївській області РВ ФДМУ по ОДЕСьКІЙ та 
МиКОЛАїВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення 
ринкової вартості державного майна для розрахунку  
орендної плати, що відбувся 27.02.2020

Переможцями конкурсу визнані:
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 68,8 м2 адміністративної будівлі, на 

балансі Регіо наль ного сервісного центру МВС в Миколаївській області, 
за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Сеславинського, 12. 
Вартість робіт – 1 760 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 
3 календарних дні;

ФОП Фокін О. С. на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 16,4 м2 адміністративної будівлі, на 

балансі Миколаївської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та те-
лебачення, за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Тиміря-
зєва, 175. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 2 календарних дні;

ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 271,9 м2 адміністративної будівлі, на 

балансі Головного управління Національної поліції в Миколаївській об-
ласті, за адресою: Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Центральна, 
1. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 
3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ПОЛТАВСьКІЙ 
та СУМСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені для проведення незалежної оцінки майна  
об’єктів оренди, що відбулися 27.02.2020

Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Даниленка О. І. на проведення оцінки державного майна: ділян-

ки даху площею 2,0 м2 за адресою: Сумська область, смт Велика Писа-
рівка, вул. Грайворонська, 15, що обліковується на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Великописарівському районі 
Сумської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вар-
тість виконаних робіт – 2890,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
4 календарних дні;

ФОП Прима О. Ю. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 29,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Бі-

лопільський шлях, 20, що обліковується на балансі Полтавського казенного 
експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Мета оцін-
ки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

групи інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: 1) час-
тина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 в фойє першого поверху 
будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 в фойє першого поверху будівлі головного корпусу; 3) частина 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у фойє першого поверху будівлі 
машинобудівного корпусу; 4) частина нежитлового приміщення площею 
2,0 м2 у фойє першого поверху будівлі електротехнічного корпусу за адре-
сою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковується на балансі 
Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії до-
говору оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на про-
ведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення 
їдальні площею 283,1 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2, м. Полтава, що облі-
ковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного 
будівництва. Мета оцінки –продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 2700,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів; 

юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведен-
ня оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за 
адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі 
Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна: нежит-
лового приміщення в гуртожитку площею 6,9 м2 за адресою: вул. Респу-
бліканська, 87, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на 
балансі Регіо наль ного центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кремен-
чука. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість викона-
них робіт – 2685,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календар-
них днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний 
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна: нежитлового при-
міщення технічного поверху морфологічного корпусу площею 10,6 м2 за 
адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі Укра-
їнської медичної стоматологічної академії. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2812,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарна біржа «Полтавська регіо наль на біржа неру-
хомості» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового 
приміщення ангара № 1 площею 238,9 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, 
м. Полтава, що обліковується на балансі Української медичної стоматоло-
гічної академії. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 3310,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-

прийнято рішення  
про приватизацію

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

по Полтавській та Сумській областях від 19.05.2020 № 662 внесено зміни 
до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській областях від 24.03.2020 № 397 «Про привати-
зацію об’єкта державної власності малої приватизації окремого майна» 
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – група 
інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: нежитлова будівля А1 площею 
318,5 м2 та вбиральня Б1 площею 3,4 м2, що розташована за адресою: 
Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6 та перебувають на балансі 
Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області 
(код ЄДРПОУ 13967927), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 21.05.2020 № 01022 
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта 
державної власності соціально-культурного призначення: лазне-пральний 
комбінат за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5. Балансоутримувач: ТДВ «Агрофірма «Глобівська» 
(код за ЄДРПОУ 00412406).


