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департамент приватизації, т. 200-33-10конкурси з відбору радників

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення конкурсу з відбору радника  
для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу  
пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод»  
розміром 100 % статутного капіталу товариства

ІнФормацІя про оБ’єкт приватизацІї
Код за ЄДРПОУ 14308569.
Повне найменування: h  акціонерне товариство «перший київський 
машинобудівний завод».
Місцезнаходження Товариства: проспект Перемоги, 49/2, м. Київ, 03057.
Телефони: (044) 456 41 14, (044) 456 93 17.
Основний вид діяльності за КВЕД: 28.99 – Виробництво інших машин та обладнання 

спеціального призначення, не включеного в інші категорії.
Вартість активів станом на 31.12.2019: 370 680 тис. грн.

пІдстава проведення конкУрсУ та порядок йоГо проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та про-

дажу на аукціоні з умовами пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» 
проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 
№ 36-р (зі змінами), яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної 
власності, що підлягають приватизації у 2020 році, а також наказу Фонду державного 
майна України від 20.03.2020 № 520 «Про прийняття рішення про приватизацію держав-
ного пакета акцій акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» 
(код за ЄДРПОУ 14308569)».

Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки 
до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» 
встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
(далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної 
власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878  
(зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у 
процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду дер-
жавного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).

Згідно з пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 
8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками, а саме:

юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є  h
резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. 
Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до 
торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім 
юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою  h
України державою-агресором;
юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до  h
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу 
яких належать прямо або опосередковано таким особам;
юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в  h
порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань»;
фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші  h
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також 
пов’язані з ними особи;
особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було  h
розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку 
таких осіб, а також пов’язані з ними особи.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції від-

повідно до Указу Президента України від 14.05.2020 № 184/2020, яким було введено в 
дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2020 «Про застосу-
вання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 
та Закону України «Про санкції».

основна мета, завдання І перелІк послУГ радника, в томУ числІ 
максимальнІ строки пІдГотовки оБ’єкта приватизацІї до продажУ

Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Перший київський 
машинобудівний завод» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забез-
печення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання максимально мож-
ливого обсягу коштів до державного бюджету.

Перелік завдань радника з продажу пакета акцій АТ «Перший київський ма-
шинобудівний завод» визначений статтею 19 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»:

збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників  h
діяльності підприємства;
приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність  h
із стандартами бухгалтерського обліку;
забезпечення проведення аудиту; h
підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства,  h
можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, 
рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, 
маркетингової політики, інших заходів;
визначення стартової ціни; h
підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації для потенційних  h
інвесторів;
підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист  h
економічної конкуренції;
підготовка документації про екологічний аудит підприємства; h
здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів. h
Перелік додаткових завдань радника з продажу пакета акцій АТ «Перший київ-

ський машинобудівний завод», визначений на підставі Порядку залучення радників 
у процесі приватизації об’єктів державної власності:

надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором  h
інформації;
проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій об’єкта  h
в Україні та на міжнародних ринках;

розробка комплексних  h заходів антикризового управління проблемними боргами 
об’єкта;
здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме: h

загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,  y
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість 
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – оцінка фінансового стану компанії, перевірка  y
його активів та зобов’язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність 
незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво 
погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет  y
окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії,  y
таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання 
трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії,  y
зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування 
місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – вивчення технологій виробництва,  y
забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;

оцінка оптимальних інвестиційних можливостей щодо найкращого використання  h
активів підприємства (Highest and Best Use);
організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу  h
потенційним покупцям;
підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронному та  h
паперовому виглядах на українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих 
екземплярів кожною мовою);
підготовка презентації об’єкта в електронному та паперовому виглядах на українській  h
та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою);
підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об’єкта приватизації для  h
потенційних покупців (на українській та англійській мовах);
підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об’єкт приватизації,  h
для потенційних покупців (на українській та англійській мовах);
надання рекомендацій до умов аукціону відповідно до статті 26 Закону України «Про  h
приватизацію державного і комунального майна»;
здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та  h
розсилку презентаційних матеріалів;
формування розширеного переліку потенційних інвесторів; h
формування остаточного переліку потенційних інвесторів; h
підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду; h
участь у переговорах з кредиторами товариства. h
розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру проведення  h
продажу;
супровід аукціону; h
забезпечення виконання радником вимог щодо оплати послуг відповідно до абзацу  h
другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % 
вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно з даними 
фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об’єкта приватизації 
розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об’єкта 
приватизації.
Перелік послуг радника:
підготовка до приватизації АТ «Перший київський машинобудівний завод»; h
продаж пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод». h
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій АТ «Перший київський маши-

нобудівний завод» до продажу становить три місяці з дати набрання чинності договору 
про надання послуг радника.

строк І порядок подання конкУрсної докУментацІї
конкурсна документація має бути подана не пізніше 17.00 13 серпня 2020 року.
конкурсна документація подається за адресою: 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кім-

ната 814, щодня з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, передсвяткові дні – з 8.00 
до 16.00.

Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: 
mop@spfu.gov.ua.

Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних не-
прозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» 
та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

перелІк докУментІв, якІ подаються для УчастІ в конкУрсІ
претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:

заяву про участь у конкурсі; y
підтвердні документи; y
конкурсну пропозицію; y
істотні умови для включення до договору про надання послуг радника. y
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серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету 
«відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

тов «меркурій експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

тов «пресцентр київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

з питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01
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продаж об’єктів малої приватизації

Заява має бути складена за такою формою:

заява 
про участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу 

об’єкта державної власності
Заявник ______________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, 
_________________________________________________________________________________________________________________.

ім’я, по батькові фізичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України _____
_________________________________________________________________________________________________________.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

телефон телефакс електронна адреса

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг з підготовки до привати-
зації та продажу об’єкта державної власності ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(повна назва об’єкта державної власності)

керівник
юридичної

особи 

особа, яка має право 
вчиняти дії від імені юри-

дичної особи (без дові-
реності)

Уповноважена особа  
(за довіреністю чи іншим  
документом, що підтвер-

джує її повноваження)

Фізична 
особа

____________________ 
(прізвище, ініціали)

_______________________ 
(підпис)

_____________ 
(дата)

 Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені 
та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.

INFORMATION  
on a contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization  
and sale of 100% shares of the authorized capital of JSC «First Kyiv Machinery Factory»

InformatIon on the prIvatIzatIon objects
YeDRPOU Code: 14308569.
Full name: h  joint-stock company «first Kyiv machinery factory».
Location: 49/2, Peremohy Av., Kyiv city, 03057, Ukraine.
Telephone: +38 (044) 456 41 14, 456 93 17.
The main activity as per the Classifier of Economic Activities: 28.99 Production of special machineries and equipment 

that is not included in other categories.
Asset value as of December 31, 2019: 370,680.00 thousand hryvnias.

contest grounds and procedure
The Contest for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale of the stock of 

shares of JSC «First Kyiv Machinery Factory» at the auction with the terms is carried out pursuant to the Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 16, 2019, No. 36 that approved the list of large privatization objects of 
state-owned property to be privatized in 2020, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No. 520 «On 
the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Joint-Stock Company «First Kyiv Machinery Factory» 
(YeDRPOU Code 14308569)» dated 20.03.2020.

The Contest procedure for selection of an advisor to provide preparation services for privatization and sale of the 
stock of shares of JSC «First Kyiv Machinery Factory» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State 
and Communal Property» (hereinafter referred as the «Law»), the Procedure for engaging advisors in the process of 
state-owned objects privatization, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 878 dated 
30.11.2016 (as amended) (hereinafter referred as the «Procedure»), the Regulations on the competition commission 
for selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property 
Fund of Ukraine No. 458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 18, 2018 under 
No.471/31923 (hereinafter referred as the «Regulations»).

In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article 
8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors, namely:

legal entities, beneficiaries and owners with 10 and more per cent of shares (parts, units) which is a resident of the  h
state that is recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor. This provision does not apply to legal 
entities whose shares are authorized for trading by foreign stock exchanges, according to the list of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine except for legal entities that are residents of the aggressor State;
individuals – citizens and/ or residents of a state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggressor  h
state;
legal entities registered in accordance with registered in accordance with the legislation of the states included in the  h
FATF list of states that do not cooperate in the field of combating the laundering of proceeds from crime, as well as 
legal entities, 50 or more percent of the authorized capital of which belong directly or indirectly to such persons;
legal entities whose information on beneficial owners is not disclosed in violation of the requirements of the Law of  h
Ukraine «On State Registration of Legal Entities, Individuals – Entrepreneurs and Public Associations»;
individuals and legal entities in respect of which special economic and other restrictive measures (sanctions) have  h
been applied in accordance with the Law of Ukraine «On Sanctions», as well as persons associated with them;
persons who were a party to the sale of the privatization object in Ukraine and with whom the contract of sale of the  h
privatization object was terminated due to a violation by such persons, as well as persons associated with them.
Entities being imposed with sanctions are not allowed to participate in the contest in accordance with the Decree 

of the President of Ukraine dated May 15, 2017 No. 133/2017, which put into effect a Decision of the National Security 
and Defense Council of Ukraine dated April 28, 2017 «On the Use of Personal Special Economic and Other Restrictive 
Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On sanctions».

maIn purpose, objectIves and lIst of advIsor’s servIces,  
IncludIng the maxImum terms for preparatIon of the prIvatIzatIon object for sale

The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of JSC «First Kyiv Machinery Factory» is 
increase enterprise investment attractiveness, the sale of state stack to the efficient owner and maximum revenue to 
the State Budget.

List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «First Kyiv Machinery Factory» defined by 
Article 19 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» is as follows:

collecting information and conducting analysis of economic, technical and financial indicators of the company’s  h
activity;
bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting standards; h
auditing; h
preparation of a financial model and determination of the company investment attractiveness, possible ways of its  h
improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on setting base prices and tariffs for 
goods and services, marketing policy, and other events;
determine opening price; h
preparation of an information package on the privatization object for potential investors; h
preparation of documentation on the enterprise in accordance with the requirements of legislation on the protection  h
of economic competition;
preparation of environmental audit documentation; h
conducting activities to search for potential investors. h
List of advisor’s objectives on sale of the stock of shares of JSC «First Kyiv Machinery Factory» defined 

by the Procedure for engaging advisors in the process of state-owned objects privatization:
providing scanned copies of all documents analyzed in the information collection report; h
conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive positions of an object in Ukraine; h
development of a set of measures for crisis management of problem debts of an object h
conducting investigative Due Diligence, including: h

General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity, including legal issues, financial  y
status, taxation issues, management quality, business activity, and company place on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its  y
assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities 
or high value of assets may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection. y
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such as legality of privatization,  y
registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s activities, taking into account market capacity, and  y
product quality assessment.

Підтвердними документами є:
засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву  y
про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб); y
засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії  y
установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань; y
інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі  y
приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості 
залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, 
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня 
матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу 
та продажу об’єкта приватизації);
витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує  y
реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, 
та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для 
юридичних осіб – нерезидентів);
для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),  y
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють 
контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів).

Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки 
виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансу-
вання таких послуг.

адреса електронної пошти для кореспонденції: mop@spfu.gov.ua.
відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.

дата, час І мІсце проведення конкУрсУ (в томУ числІ першоГо І дрУГоГо етапУ)
перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 18 серпня 2020 року об 11.00 у приміщенні  �
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала алмазова, 18/9, м. київ, 01133, 
кімната 303.

другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 25 серпня 2020 року об 11.00 у приміщенні  �
Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала алмазова, 18/9, м. київ, 01133, 
кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
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Technological Due Diligence focuses on the study of production technologies, security and condition of production  y
equipment, environmental friendliness.

assessment of optimal investment opportunities how the best use of enterprise assets (Highest and Best Use); h
organization of a virtual data room and provide potential investor with access to it; h
preparation of an advertising enterprise booklet (teaser) in electronic and paper forms in Ukrainian and English (at  h
least 50 hard copies in each language);
preparation of an object presentation in electronic and paper forms in Ukrainian and English (at least 50 hard  h
copies in each language);
preparation of consolidated advertising information regarding the privatization object for potential buyers (in  h
Ukrainian and English);
preparation of marketing information on the market where the privatization object operates for potential buyers  h
(in Ukrainian and English);
providing recommendations on the terms of an auction in accordance with the article 26 of the Law of Ukraine «On  h
Privatization of State and Communal Property»;
contact with potential investors, including identification and distribution of presentation materials; h
formation of an expanded list of potential investors; h
formation of a final list of potential investors; h
support cooperation of potential investors with the Fund’s representatives; h
participation in negotiations with company creditors; h
distribution of an investment memorandum and a letter with a sale procedure; h
support of the auction; h
ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance with the second clause  h
of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the 
company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the last financial 
year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2% of the value of 
the sold privatization object.
List of the advisor’s services:
preparation of JSC «First Kyiv Machinery Factory» for privatization; h
sale of the stock of shares of JSC «F h irst Kyiv Machinery Factory».
Maximum preparation period by the advisor of the stock of shares of JSC «First Kyiv Machinery Factory» for sale is 

three months from the entry date of the agreement on provision of advisor’s services into force.

term and procedure for the contest documentatIon submIssIon
contest documentation should be submitted no later than 17 hours 00 minutes on 13 august 2020.
contest documentation is submitted to the following address: 18/9, General Almazov St., Kyiv, 01133, State 

Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 
on pre-holiday days.

Application for participation in the contest may be submitted in advance to the following e-mail: mop@spfu.gov.ua.
Confirming documents and contest proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication 

of the name of contest and inscriptions «Confirming Documents» and «Contest Proposal», respectively.
List of documents to submitted for participation in the contest
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:

application for participation in the contest; y
confirming documents; y
contest proposal; y
essential conditions for inclusion in the agreement for the provision of adviser services. y

Application must be made in the following form:

applIcatIon 
on participation in the contest for selection of an advisor to provide services  

for preparation for privatization and sale of state-owned object
Applicant _____________________________________________________________________________________________ 

(legal entity name or name, surname of individual)
_________________________________________________________________________________________________________.

Legal entity identification code in the National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations _________
_________________________________________________________________________________________________________.

Tax payer registration card number or passport series or number (for individuals who, according to their religious 
beliefs, do not have a tax payer registration card number, duly notified the relevant regulatory authority and have a mark 
in the passport on the right to make payments by passport series and number) ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

Location (place of residence)_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

telephone telefax e-mail

Please allow to participate in the contest for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization 
and sale of state-owned object ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(full name of state-owned object)

head of 
legal entity 

person entitled to perform 
actions on behalf of a legal 

entity (without power  
of attorney)

authorized person (by 
power of attorney or other 

document confirming  
his authority)

Individual

____________________ 
(name, surname)

_______________________ 
(signature)

_____________ 
(date)

Documents made in a foreign language, contained in the contest documentation should be translated, and in cases 
provided for by law authorized in accordance with the established procedure.
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Confirming documents are:
a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation in  h
the contest (in the case of signing the application by the authorized representative);
a copy of an identification document (for individuals); h
duly certified and legally authorized copies of constituent documents in cases provided by law (for non-resident  h
legal entities);
information on availability of experience in performing similar objectives; h
information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors in  h
the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant’s representative office and possibility 
of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives, 
effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and 
project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign  h
legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location 
of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders,  h
information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a contest participant, 
including individuals, ultimate beneficiary owners (controllers).

Contest proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main stages and terms of work, form 
of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.

e-mail for correspondence: mop@spfu.gov.ua.
Information on the contest language: contest language is Ukrainian.

date, tIme and place of the contest (IncludIng the fIrst and second stage):
the first stage of the contest for selection of an advisor will be held on 18 august, 2020 at   �
11 hours 00 minutes in the premises of the state property fund of ukraine at the address: 18/9, general 
almazov st., Kyiv, 01133, room 303.

the second stage of the contest for selection of an advisor will be held on 25 august, 2020 at   �
11 hours 00 minutes in the premises of the state property fund of ukraine at the address: 18/9, general 
almazov st., Kyiv, 01133, room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.



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

Будівля лікувально-профілактичного пункту, літ. «№ 51», загальною 
площею 739,6 м2 з прибудовою та ґанком, яка розташована за адресою: 
м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебуває на зберіганні ПАТ «Пів-
деньзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, приватизовано шляхом 
викупу юридичною особою – ТОВ «СТАТУСІНВЕСТГРУП», код за ЄДРПОУ 
38969898, яке єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні із 
зниженням стартової ціни, за ціною 960000,00 грн (дев’ятсот шістдесят 
тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 160000,00 грн (сто шістдесят ти-
сяч грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
26.06.2020 № 12/01-18-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта 
державної власності – гаража загальною площею 28,0 м2, що розташо-
ваний за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Ши-
роке, вул. Соборна, 119а. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною 
особою – Короновським Ігорем Анатолійовичем, який єдиний подав за-
яву на участь в аукціоні з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу – 
15 600,00 грн (п’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
26.06.2020 № 12/01-17-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта 
державної власності – гаража загальною площею 40,6 м2, що розташо-
ваний за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Ши-
роке, вул. Соборна, 119а. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною 
особою – Короновським Ігорем Анатолійовичем, який єдиний подав за-
яву на участь в аукціоні з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу – 
15 600,00 грн (п’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення від 30.06.2020 № 12/01-19-ЗВП за-
тверджено результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова 
будівля – кафе «Дворік» літ. А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, навісів літ. 
а, а’, огорожі № 1, мостіння літ. І) загальною площею 138,9 м2, що розта-
шований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірників, 
36а. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Андрійчен-
ко Оксаною Юріївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з про-
дажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу об’єкта – 337 029,00 грн (триста 
тридцять сім тисяч двадцять дев’ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
56 171,50 грн (п’ятдесят шість тисяч сто сімдесят одна гривня 50 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ФІНАНСОВО-
ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН «ЛИС» договір купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – частини будівлі – А загальною площею 217,8 м2, будівель – 
Б, б, В, Г, Д, огорожі № 1-2, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946) 
та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вул. Добролюбова, 9. Ціна продажу об’єкта – 904 980,00 грн, у тому числі 
ПДВ – 150 830,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 
1080,4 м2 за адресою: Львівська область, м. Червоноград, проспект Шев-
ченка, 3б, що перебуває на балансі Головного управління Держгеокада-
стру у Львівській області. Приватизовано Дошаком Романом Зеноновичем 
за ціною 539 280,00 грн, у тому числі ПДВ – 89 880,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
державної власності – окремого майна

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – каналізаційно-насосна 
станція площею 5,2 м2 за адресою: Закарпатська область, м. Мукачеве, 
вул. Пряшівська, 5а, що перебуває на балансі ПрАТ «Мукачівська автоба-
за» (код за ЄДРПОУ 01034797), приватизовано на електронному аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій за 4761,90 грн., у тому числі ПДВ – 793,65 грн.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж літ. «А-1» загальною 
площею 59,8 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Бар-
вінкове, вул. Освіти (50 років Радянської України), 17, балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 
02362629, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав 
заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Гудименко Галиною Олек-
сіївною (договір купівлі-продажу від 18.06.2020) за ціною 50132,40 грн 
(п’ятдесят тисяч сто тридцять дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 
8355,40 грн (вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – лаз-
ня за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, 
вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67, приватизовано шляхом ви-
купу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, фізичною 
особою – Хлівняком Сергієм Олексійовичем (договір купівлі-продажу від 
01.06.2020) за ціною 32880,00 грн (тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят 
гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 5480,00 грн (п’ять тисяч чотириста 
вісімдесят гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – будинок 
культури за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, селище Травневе, 
вул. Фабрична, 12а, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний 
подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Кандауровим Анатолієм 
Івановичем (договір купівлі-продажу від 24.06.2020) за ціною 146220,00 грн 
(сто сорок шість тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 
24370,00 грн (двадцять чотири тисячі триста сімдесят гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – комплекс (передавальний радіоцентр) за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, проспект Нахімова, 13, що обліковується на 
балансі ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 01125755), приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, що 
подав заяву на участь в аукціоні без умов, юридичною особою – Товариством 
з обмеженою відповідальністю «УВТК МАРІУПОЛЬБУД» (ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 01242024) за 408 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 68 000,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФДМУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Фонду державного майна України про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
готелю на 274 місця, розташованого за адресою: Київська 
обл., м. Славутич, Привокзальна площа, що перебуває на 
балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  готель на 274 місця,  
що перебуває на балансі дсп «чорнобильська аес»  
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Київська обл., м. Славутич, 

Привокзальна площа.
Найменування балансоутримувача: ДСП «Чорнобильська АЕС», код 

за ЄДРПОУ 14310862.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Україна, 

07100, Київська обл., місто Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1. 
Контактні дані: тел.: (04579) 2-56-70, (04593) 4-27-55, e-mail: office@chnpp.
gov.ua; сайт: www. chnpp.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 
яких розташований об’єкт:

об’єкт приватизації являє собою недобудовану 8-поверхову будівлю 
з підвальним приміщенням та технічним поверхом. Висота 1-го і 2-го по-
верхів – 3,6 м, інші жилі поверхи висотою 2,8 м.

Будівництво будівлі виконувалось СМУ «Жилстрой-1» ОАО «Чернигов-
строй» за проєктом, розробленим інститутом КИЇВЗНДІЕП у 1987 році.

Початок будівництва – грудень 1989 року. У зв’язку з відсутністю ко-
штів будівництво готелю було зупинено в 1997 році.

За даними технічної інвентаризації, виконаної ТОВ «Геоенергобуд», 
станом на 11.04.2018: будівельний об’єм – 46323 м3, загальна (зовніш-
ня) площа – 14393,9 м2.

В будівлі відсутнє інженерне обладнання, опалення, електроенергія, 
водопровід, каналізація, сміттєпровід. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення 
не виконувалось. Підлоги, вікна, двері відсутні.

Основні конструкції внаслідок дії атмосферної вологи і перепадів тем-
ператури повітря мають пошкодження і дефекти.

За даними технічного паспорта, на об’єкт незавершеного будівництва 
«Готель на 274 місця (поз. 9 ЗМЦ)», виданого ТОВ «Геоенергобуд», від 
11.04.2018 загальний відсоток будівництва об’єкта становить 42 %.

Консервація об’єкта не проводилась.
Звіти інженерно-геологічних вишукувань, проектно-кошторисна та ви-

конавча документація в наявності і знаходиться в архіві будівельної служби 
ДСП «Чорнобильська АЕС».

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 02.06.2020 (індексний номер 
витягу 211079348) об’єкт незавершеного будівництва – готель на 274 міс-
ця загальною площею 14393,9 м2 (реєстраційний номер 2091823632115) 
належить державі на праві власності в особі Державного агентства України 
з управління зоною відчуження.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 
0,8118 га. Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права земельна ділян-
ка належить ДСП «Чорнобильська АЕС» на праві постійного користування 
(реєстраційний номер 1479618632115), власник: Київська обласна дер-
жавна адміністрація.

Кадастровий номер: 3211500000:00:020:0008.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів ту-

ристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Територія земельної ділянки має тимчасову огорожу.
Обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком 

ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, не зареє-
стровані.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 14 серпня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою (далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта приватизації

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

стартова ціна об’єкта приватизації для продажу:
на аукціоні з умовами – 5 444 333,91 грн (без ПДВ);
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 2 722 166,96 грн (без ПДВ);
на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 2 722 166,96 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами 

аукціону.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 544 433,39 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 272 216,69 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подан-

ня цінових пропозицій – 272 216,69 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
забезпечити дотримання вимог та додаткових обмежень природоохо-

ронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
4. Додаткова інформація

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування 

реєстраційних внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт приватизації)

Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування 
гарантійних внесків)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: UA263223130000025206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково зазначати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: UA263223130000025206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації:
ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем 

його розташування: Київська обл., м. Славутич, Привокзальна площа (за 
попередньою домовленістю).

Контактні особи, які є відповідальними за забезпечення можливості 
огляду об’єкта приватизації: Олена Шейдорова, тел. (04593) 4-43-18, 
e-mail: e.sheydorova@chnpp.gov.ua; Інна Тищенко, тел. (04593) 4-21-08, 
e-mail: e.tischenkoim@chnpp.gov.ua.

найменування особи організатора аукціону: Фонд державного 
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок: (044) 
200-32-77, (044) 200-34-43.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти на 
портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, 
які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відпові-
дальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Алла 
Захожа, тел. (044) 200-34-43, e-mail: zah@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від  
14 липня 2020 року № 1175 «Про затвердження протоколу № 1 засідання 
аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавер-
шеного будівництва – готелю на 274 місця, розташованого за адресою: 
Київська обл., м. Славутич, Привокзальна площа, що перебуває на балансі 
ДСП «Чорнобильська АЕС», код за ЄДРПОУ 14310862».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: ua-ar-p-2020-01-09-000051-1.
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Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 54 443,34 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 27 221,67 грн;
аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 27 221,67 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі  
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва «Комплекс будівель 
(адмінбудинок, котельня, гараж)», що знаходиться за 
адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н,  
с. Лісові Гринівці, вул. Лісова, 46 та обліковується 
 на балансі Державного підприємства «Хмельницьке 
лісомисливське господарство», код за ЄДРПОУ 33285303

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного 
будівництва «комплекс будівель (адмінбудинок, котельня, 
гараж)» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, 

с. Лісові Гринівці, вул. Лісова, 46.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Хмельницьке лісомис-

ливське господарство», код за ЄДРПОУ 33285303, контактні дані: тел. 
(0382) 78-54-55, 78-54-20.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – комп-
лекс будівель (адмінбудинок, котельня, гараж). Площа забудови становить 
380,8 м2 (котельня та гараж одноповерхові, адмінбудинок двоповерхо-
вий). Всі будівлі цегляні, перекриття – з/бетонні панелі. Об’єкт облікову-
ється на балансі ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство». Від-
соток готовності будівництва становить 40 %. Інформація про земельну 
ділянку відсутня.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 11 серпня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-

ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 
644 374,41 грн (без пдв).

Розмір гарантійного внеску: 64 437,44 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 322 187,21 грн (без пдв).
Розмір гарантійного внеску: 32 218,72 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
322 187,21 грн (без пдв).

Розмір гарантійного внеску: 32 218,72 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта протягом 

5 років з дня підписання договору купівлі-продажу;
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає 

самостійно;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань 

покупця, зазначених в договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно 
за згодою органу приватизації.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінни-
ця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, 
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час 
роботи з пн.-чт. з 8-00 до 17-15, у пт. з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Державного підприємства «Хмельницьке лісомис-
ливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Бурковський Ігор Володимирович, тел. (0382) 78-54-23. 
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2.оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач:  

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінниць-
кій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код  
ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстрацій-
них внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електро-
нного аукціону;

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач:  
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аук-
ціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок 
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)

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

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

ua-ar-p-2020-05-28-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6 443,74 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 3 221,87 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить – 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ДНІПРОПЕТРІВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності –  
нежитлової будівлі літ. А-1 (у складі: прибудови літ. А1-1, 
А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною 
площею 388,0 м2, що перебуває на балансі  
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»  
(код за ЄДРПОУ 05393043) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 16А

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
літ. а-1 (у складі: прибудови літ. а1-1, а2-1, а-1, вхід в підвал 
літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною площею 388,0 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Со-

борна, 16А.
Інформація про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля літ. А1 

(фундамент – шлакобетон, підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – 
залізо, перекриття – дерев’яні балки) з підвалом літ. під.А-1 (фунда-
мент – риття котловану, стіни – шлакобетон, перекриття – з/бетон, під-
лога – бетон), прибудовами літ. А1-1, А2-1, а-1 (фундамент – шлакобетон, 
підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – залізо, перекриття – дерев’яні 
балки) загальною площею 388,0 м2, вхід в підвал літ. а1-1 та ґанок літ. а. 
Будівля перебуває в задовільному стані, рік побудови – 1963. Підведені 
електропостачання, водопровід, каналізація, централізоване опалення. 
Державна реєстрація права власності від 25.04.2019, реєстраційний но-
мер об’єкта нерухомого майна 1822934612104.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0662 
га, у тому числі під об’єктом приватизації 0,0478 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. Кадастровий номер 1210400000:02:004:0103, цільове при-
значення – фактичне розміщення нежитлової будівлі.

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

Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б.
2. Інформація про аукціон

Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта 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: 11 серпня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів 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 електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

продаж на аукціоні без умов – 3 133,25 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 566,63 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 566,63 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 313,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 156,66 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код 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 електронних майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код 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 електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, 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, обі-
дня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056)  
744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, 
тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 06.07.2020 № 12/01-215-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
ua-ar-p-2020-01-11-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

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

продаж на аукціоні без умов – 31,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15,67 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 15,67 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електронному  
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –  
єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h єдиний майновий 
комплекс державного підприємства «олександрійський 
шовкорадгосп».
Місцезнаходження об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрійський 

район, с. Рожеве.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00700192.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2020 – 

5 осіб.
Види діяльності за КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.49 Роз-
ведення інших тварин.

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),  
що було реалізовано за три роки та останній звітний період

Період Од. виміру Обсяг реалізації у т. ч. на експорт

2017 рік тис. грн 1149,0 –

2018 рік тис. грн 1301,0 –

2019 рік тис. грн 1372,0 –

І квартал 2020 року тис. грн – –

Номенклатура вирощеної сільськогосподарської продукції: озима 
пшениця, озимий ячмінь, соняшник.

основні показники господарської діяльності підприємства за 
останні три роки та за останній звітний період

№ 
з/п Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік І квартал 

2020 року
1 Чистий дохід від реалізації продукції, 

тис. грн
1149,0 1301,0 1372,0 –

2 Величина чистого прибутку(збитку), 
тис. грн 

62,0 -99,0 -105,0 -103,0

3 Рентабельність, % 5,4 -7,6 -7,7 –
4 Вартість активів (всього), тис. грн 8839,0 8566,0 9476,0 9253,0
5 Первісна вартість основних засобів, 

тис. грн
Знос основних засобів, тис. грн

8896,4

826,2

8896,4

902,6

8935,0

985,0

8935,0

987,0
6 Вартість власного капіталу, тис. грн 8639,0 8509,0 8404,0 8301,0
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 9,9 93,6 886,0 644,0
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн 200,0 57,0 1072,0 952,0

Відомості про об’єкт приватизації: державне підприємство «Олексан-
дрійський шовкорадгосп» засноване на державній власності та підпоряд-
коване Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

До складу єдиного майнового комплексу входять: транспортні за-
соби – 7 одиниць; машини та обладнання – 14 одиниць; інструменти, 
прилади, інвентар, багаторічні насадження (шовковиця чорна, яблуня, 
черешня), малоцінні необоротні матеріальні активи та нерухоме майно – 
будівлі, а саме:

адмінбудівля загальною площею 238,6 м2 у складі: адмінбудівля, А, 
мощення, ІІ, каналізація, -к- за адресою: Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н, с. Рожеве, вул. Шовкова (вул. Леніна), будинок 7. Номер 
запису про право власності 24844195, дата реєстрації 01.09.2016. Об’єкт 
розташований на земельній ділянці площею 0,1339 га, кадастровий номер 
3520380800:53:000: 0005;

нежитлові будівлі загальною площею 75 м2 у складі: нежитлова бу-
дівля, А, сарай, Б, автоваги, В за адресою: Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, с. Рожеве, вул. Шовкова, будинок 7б. Номер запису 
про право власності: 24863634, дата реєстрації 01.09.2016. Об’єкт роз-
ташований на земельній ділянці площею 0,1300 га, кадастровий номер 
3520380800:53:000:0004;

склад ПММ загальною площею 5,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, с. Рожеве, вул. Шовкова, будинок 7а. Номер за-
пису про право власності: 24864078, дата реєстрації 01.09.2016. Об’єкт 
розташований на земельній ділянці площею 0,03 га, кадастровий номер 
3520380800:53:000:0007.

Державну реєстрацію земельних ділянок під будівлями проведено, 
право користування не оформлено.

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не під-
лягають приватизації, а також покупець не є правонаступником права 
постійного користування земельними ділянками відповідно до частини 
1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Відомості про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт при-
ватизації: Державному підприємству «Олександрійський шовкорадгосп» 
надано право постійного користування земельними ділянками сільсько-
господарського призначення, що знаходяться на території Андріївської 
сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, за-
гальною площею 304,8819 га, у тому числі: рілля – 97,3073 га, пасовища – 
20,3541 га, багаторічні насадження – 187,2205 га.
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перелік земельних ділянок:

№ 
з/п

Призначення земельної 
ділянки Площа, га Кадастровий номер

Реєстраційний но-
мер об’єкта  

нерухомого майна
1 Рілля 17,8406 3520380800:02:000:9107 1177760835203
2 Рілля 20,9063 3520380800:02:000:9108 1177756735203
3 Рілля 17,6738 3520380800:02:000:9109 1177765635203
4 Рілля 10,1289 3520380800:02:000:9110 1177838035203
5 Багаторічні насадження 7,2102 3520380800:02:000:9111 1177830335203
6 Рілля 10,3091 3520380800:02:000:9112 1177843135203
7 Багаторічні насадження 7,7856 3520380800:02:000:9113 117609963523
8 Багаторічні насадження 10,7985 3520380800:02:000:9114 1171348135203
9 Рілля 6,1263 3520380800:02:000:9115 1169764335203

10 Багаторічні насадження 23,6501 3520380800:02:000:9116 1176911435203
11 Багаторічні насадження 14,8518 3520380800:02:000:9117 1177095535203
12 Багаторічні насадження 14,5939 3520380800:02:000:9118 1176830035203
13 Багаторічні насадження 5,9351 3520380800:02:000:9119 1177173035203
14 Рілля 3,91 3520380800:02:000:9120 1177212335203
15 Багаторічні насадження 20,4127 3520380800:02:000:9121 1177254335203
16 Багаторічні насадження 9,5618 3520380800:02:000:9122 1177337835203
17 Багаторічні насадження 11,2145 3520380800:02:000:9123 1176066435203
18 Рілля 1,3979 3520380800:02:000:9124 1171308335203
19 Багаторічні насадження 11,1982 3520380800:02:000:9125 1177286935203
20 Рілля 0,8329 3520380800:02:000:9126 1177434035203
21 Рілля 5,6846 3520380800:02:000:9127 1177468635203
22 Багаторічні насадження 14,7065 3520380800:02:000:9128 1177516835203
23 Багаторічні насадження 5,6705 3520380800:02:000:9129 1177551835203
24 Багаторічні насадження 3,3652 3520380800:02:000:9130 1177629935203
25 Багаторічні насадження 1,7388 3520380800:02:000:9131 1177596435203
26 Багаторічні насадження 0,7461 3520380800:02:000:9132 1177672635203
27 Багаторічні насадження 20,0106 3520380800:02:000:9133 1177687735203
28 Багаторічні насадження 3,7704 3520380800:02:000:9134 1177702635203
29 Пасовища 3,3585 3520380800:02:000:9135 1177715335203
30 Пасовища 4,8651 3520380800:02:000:9136 1177725235203
31 Пасовища 12,1305 3520380800:02:000:9137 1177735935203
32 Рілля 2,0965 3520380800:02:000:9138 1177742835203
33 Рілля 0,4004 3520380800:02:000:9139 1177750335203

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають при-
ватизації: 15 житлових будинків, 15 сараїв,13 погрібів; водопровід, насо-
сна башня, автодорога, ставок.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природ-
не середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату 
екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднюючих речовин 
у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні. ДП «Олек-
сандрійський шовкорадгосп» не утворює і не розміщує відходи.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 18 серпня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп» здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп» повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 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 або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – 
дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надан-
ня дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 
економічної конкуренції.

стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для:
аукціону з умовами – 9 226 900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 613 450,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 613 450,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 922 690,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 461 345,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 461 345,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у при-

ватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в роз-
мірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого 
в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до 
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного май-
данчика, через який подається заява на участь у приватизації.

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

розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків при-

ватизованого підприємства, крім права постійного користування земель-
ними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»);

збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент 
укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, про-
тягом п’яти років;

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з 
ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести 
місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

виконання умов колективного договору зберігається протягом строку 
його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про 
колективні договори і угоди»);

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – Дер-
жавне підприємство «Олександрійський шовкорадгоспі» (Кіровоградська 
область, Олександрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192) 
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі 
державного майна (Закон України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців», статті 105, 107 Цивільного ко-
дексу України);

об’єкти, що не підлягають приватизації, згідно із статтею 4 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» передати 
у комунальну власність. До моменту передачі у комунальну власність ви-
щезазначене майно прийняти на умовах відповідного договору безоплат-
ного зберігання (Закон України «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності»);

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності 
на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Олександрій-

ський шовкорадгосп» (Кіровоградська область, Олександрійський район, 
с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192) боргів із заробітної плати та перед 
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у 
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний май-
новий комплекс (за наявності такої заборгованості);

відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта у розмірі 9 950,00 грн 
(дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 кален-
дарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Олександрійський шовкорадгосп» (Кіровоградська область, Олексан-
дрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192).
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

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

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

перераховуються кошти).
рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Рожеве. 
Контактна особа: директор державного підприємства Полтавцев Олек-
сандр Вікторович, телефон 068 0944040, адреса електронної пошти: 
poltavtcev_aleksandr@ukr.net

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місцезнаходження: 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 – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної 
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 Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 03.07.2020 № 12/01-134.

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

ua-ar-p-2018-07-26-000051-1.
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 – 92 269,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 46 134,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 46 134,50 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності –  
групи інвентарних об’єктів: будинки дерев’яні (мобільні)  
в кількості двох одиниць, інв. № 60056, 60060; столи більярдні 
в кількості двох одиниць, інв. № 67111, 67067; килими в 
кількості двох одиниць, інв. № 40612, 940610; підсилювач 
«Трембіта», інв. № 70356; кондиціонер побутовий БК-1500 
(МСЧ), інв. № 913821; верстак рейсмусовий, інв. № 42501; 
верстак фуговальний, інв. № 42504; верстак стрічковий, інв. 
№ 42505; верстак сверлильно-пазовий, інв. № 42630; верстак 
фрезерний, інв. № 42636; верстак торцовочний, інв. № 42677; 
кран підвісний, інв. № 45738, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 
та перебуває на балансі АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський 
трубний завод», (код за ЄДРПОУ 05393139)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  група інвентарних 
об’єктів: будинки дерев’яні (мобільні) в кількості двох 
одиниць, інв. № 60056, 60060; столи більярдні в кількості 
двох одиниць, інв. № 67111, 67067; килими в кількості двох 
одиниць, інв. № 40612, 940610; підсилювач «трембіта», 
інв. № 70356; кондиціонер побутовий Бк-1500 (мсч), 
інв. № 913821; верстак рейсмусовий, інв. № 42501; 
верстак фуговальний, інв. № 42504; верстак стрічковий, 
інв. № 42505; верстак сверлильно-пазовий, інв. № 42630; 
верстак фрезерний, інв. № 42636; верстак торцовочний, 
інв. № 42677; кран підвісний, інв. № 45738.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 

вул. Сучкова, 115.
Інформація про об’єкт.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський 

трубний завод», (код за ЄДРПОУ 05393139), яке знаходиться за адресою: 
51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115.
2. Інформація про аукціон

Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта 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: 14 серпня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів 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 електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

продаж на аукціоні без умов – 52 387,28 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 26 193,64 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 26 193,64 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 5 238,73 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 619,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2 619,36 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Код 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 електронних майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код 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 електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропе-
тровській, 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 вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-
41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 
744-11-41, адреса електронної пошти: privat1_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях від 06.07.2020 № 12/01-216-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
ua-ar-p-2019-03-05-000008-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

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

продаж на аукціоні без умов – 523,87 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 261,94 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 261,94 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

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

КИїВСЬКА, чЕРКАСЬКА  
та чЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
частини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, 
№ 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за 
адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264»  
(код ЄДРПОУ 02140745; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне найменування об’єкта: h  частина нежитлової будівлі 
літ. а – група приміщень № 15, № 16 загальною площею 
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Бориспіль, вул. Ки-

ївський шлях, 10.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Реєстраційний номер: 1018937632105.
Інформація про договори оренди об’єкта: Рішенням господарського 

суду м. Києва від 27.02.2017 справа № 910/279/17 договір оренди нерухо-
мого майна, що належить до державної власності, № 1256 від 04.11.2011 
розірвано. Рішення набрало законної сили.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 05.08.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 472 265,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 736 132,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 736 132,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 147 226,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 613,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 73 613,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
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Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини 

нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 загальною площею 
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код ЄДРПОУ 02140745; припи-
нено) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами);

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»;

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його 
стартової ціни у розмірі 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок 
протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-
продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти;

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 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 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезна-
ходженням об’єкта: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях, 10.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 10.04.2020 № 319.

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

ua-ar-p-2018-07-26-000070-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 14 722,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 7 361,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7 361,33 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – фабрики-пральні та 
підприємства хімчистки за адресою: Київська область, 
м. Славутич, проїзд Кленовий, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне найменування об’єкта: h  об’єкт незавершеного 
будівництва – фабрика-пральня та підприємство хімчистки.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Славутич, проїзд 

Кленовий, 2.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась. 
Інформація про балансоутримувача: відсутній.

Рівень будівельної готовності: 33 %.
Реєстраційний номер: 2106503232115.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 06.08.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

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

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

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 745 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 372 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 372 500,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 74 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 37 250,00 грн.
розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – фабрики-пральні та підприємства хімчистки за адресою: 
Київська область, м. Славутич, проїзд Кленовий, 2 (далі – Об’єкт малої 
приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його 
стартової ціни у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок протягом 
тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації 
з виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у роз-
мірі 8 757 (вісім тисяч сімсот п’ятдесят сім) гривень 59 копійок протягом 
тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обме-
жений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
Київська область, м. Славутич, проїзд Кленовий, 2.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 21.04.2020 № 327.

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

ua-ar-p-2019-12-03-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7 450,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3 725,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 725,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – комплексу нежитлових будівель у складі: 
будинок А загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною 
площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б загальною площею 
26,3 м2; прибудова б загальною площею 4,6 м2; прибудова 
б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К, 
розташований за адресою: Чернігівська обл.,  
Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а,  
що перебуває на балансі Бобровицької районної  
державної лікарні ветеринарної медицини

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  комплекс нежитлових 
будівель у складі: будинок а загальною площею 43,6 м2; 
прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б 
загальною площею 26,3 м2; прибудова б загальною площею 
4,6 м2; прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; 
колодязь к.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 

с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а.
Найменування балансоутримувача: Бобровицька районна державна 

лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 17400, Чер-

нігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 4, тел. (04632) 21198, 
e-mail: bb@vetmed.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта (загальна 
площа 101,2 м2) входять: будинок загальною площею 43,6 м2; прибудо-
ва загальною площею 21,2 м2; ґанок; сарай загальною площею 26,3 м2; 
прибудова загальною площею 4,6 м2; прибудова загальною площею 
5,5 м2; вбиральня; колодязь. Адмінбудинок (колишня ветлікарня) – од-
ноповерхова будівля 1972 року побудови зі стінами із черепашнику, 
дах – азбофанера, перегородки цегляні, опалення здійснювалося че-
рез піч на дровах, яка наразі розібрана. Сарай – одноповерхова будівля 
1968 року побудови зі стінами із черепашнику, дах – азбофанера, пе-
рекриття дерев’яні. Вбиральня – дощата дерев’яна споруда розміром 
1х1 м, не використовується. Колодязь – кругла споруда, діаметром 1м, 
глибиною до 10 м.

Осовець – село Бобровицького району, розташоване на березі річки 
Недра, за 12 км від м. Бобровиця, на межі з с. Щаснівка. Населення – 
близько 190 осіб. Будівля розташована в околичній частині населеного 
пункту, неподалік колишньої сільради (контора Щаснівського округу, який 
об’єднує три села: Щаснівку, Осовець та Майнівку). Під’їзд до об’єкта – 
ґрунтова дорога.

Відомості про земельну ділянку: площа: 0,1127 га, кадастровий но-
мер: 7420688000:02:000:0411, цільове призначення: для обслуговування 
адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд, адреса: Чер-
нігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на веб-

сайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleks-nezitlovih-
budivel-u-skladi-budinok-a-zagal-nou-ploseu-43-6-kv-m-pribudova-a-zagal-
nou-ploseu-21-2-kv-m-ganok-a1-saraj-b-zagal-nou-ploseu-26-3-kv-m-
pribudova-b-zagal-nou-ploseu/. З пакетом документів стосовно об’єкта 
можна ознайомитись на сайті http://www.vdr.spfu.gov.ua.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 07 серпня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою сис-

темою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 48 856,70 грн (сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят 
шість грн 70 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 4 885,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 24 428,35 грн 
(двадцять чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 442,84 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 24 428,35 грн 
(двадцять чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 442,84 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошо-
ві кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 5 500 грн (п’ять 
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003
000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Перерва 
на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 03.07.2020 
№ 13/398 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

ua-ar-p-2020-01-08-000016-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 488,57 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 244,29 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 244,29 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підклю-

чених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електро-
нних майданчиків можна знайти за посиланням: https://prozorro.sale/
pokupcyam.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – групи нежитлових будівель у складі: 
нежитлова будівля (А-1) загальною площею 282,3 м2; гараж 
(Г) загальною площею 35,9 м2; вбиральня (Т) загальною 
площею 3,0 м2, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 13, що перебуває на 
балансі Північного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  група нежитлових 
будівель у складі: нежитлова будівля (а-1) загальною  
площею 282,3 м2; гараж (Г) загальною площею 35,9 м2; 
вбиральня (т) загальною площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

вул. Поштова, 13.
Найменування балансоутримувача: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 04053, 

Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18, тел. (044) 272 6018, e-mail: 
mailbox@das.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: не-
житлова будівля загальною площею 282,3 м2 – одноповерхова, фундамент 
цегляний, стіни дерев’яні, обкладені цеглою, покрівля – шифер, наявне 
газопостачання, електропостачання, опалення (котел), водовідведен-
ня (вигрібна яма); гараж загальною площею 35,9 м2 – одноповерховий, 
фундамент, стіни цегляні, покрівля – шифер, наявне електропостачання, 
облаштований оглядовою ямою; вбиральня загальною площею 3 м2 – фун-
дамент, стіни цегляні, покрівля – шифер. Основна будівля раніше викорис-
товувалась як адміністративна, всередині поділена на декілька окремих 
приміщень. Об’єкт розташований в центральній частині міста, недалеко 
від ринку, територія огороджена, під’їзди – асфальтовані.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не сформована.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на 

вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-grupa-nezitlovih-
budivel-u-skladi-nezitlova-budivla-a-1-zagal-nou-ploseu-282-3-kv-m-garaz-
g-zagal-nou-ploseu-35-9-kv-m-vbiral-na-t-zagal-nou-ploseu-3-kv-m/. 

З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті 
http://www.vdr.spfu.gov.ua.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 07 серпня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою сис-

темою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 
аукціоні з умовами: 543 291,93 грн (п’ятсот сорок три тисячі двісті 
дев’яносто одна грн 93 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 54 329,19 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 271 645,97 грн 
(двісті сімдесят одна тисяча шістсот сорок п’ять грн 97 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 27 164,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аук-

ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 271 645,97 
грн (двісті сімдесят одна тисяча шістсот сорок п’ять грн 97 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 27 164,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошо-
ві кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 5 700 грн (п’ять 
тисяч сімсот гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003
000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Перерва 
на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 03.07.2020 № 13/396 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

ua-ar-p-2020-01-09-000008-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 5 432,92 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 2 716,46 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 2 716,46 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – гаража на 2 бокси, що не увійшов до 
статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт»  
(код за ЄДРПОУ 03362710, ліквідовано), розташованого 
за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Гагаріна, 56-А

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h гараж на 2 бокси, що не 
увійшов до статутного капіталу ват «чернігівнафтопродукт» 
(код за єдрпоУ 03362710, ліквідовано).
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Гага-

ріна, 56-А.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоу-

тримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: гараж на 2 бокси загальною пло-

щею 53,7 м2, 1989 року побудови. Стіни цегляні, покрівля – шифер, пере-
криття – залізобетонні панелі, наявна система електропостачання. Вхід до 
приміщення окремий. Знаходиться на огородженій території колишнього 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», на значній відстані від пішохідних і транспорт-
них потоків, є можливість обладнання окремого виїзду на проїжджу час-
тину дороги. Прилегла територія облаштована: озеленення, освітлення, 
заасфальтована є місце для стоянки автомобільного транспорту, поряд з 
об’єктом розташовані інші приміщення гаражів. На відстані близько 500 м 
розташована автозаправка, міжнародна траса Е-95.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не сформована.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на 

вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-garaz-na-2-
boksi-so-ne-uvijsov-do-statutnogo-kapitalu-vat-cernigivnaftoprodukt-kod-
za-edrpou-03362710/. 

З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті 
http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон

спосіб аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 07 серпня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою сис-

темою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 
аукціоні з умовами: 55 687,97 грн (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот ві-
сімдесят сім грн 97 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5 568,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 27 843,99 грн 
(двадцять сім тисяч вісімсот сорок три грн 99 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 784,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 27 843,99 грн 
(двадцять сім тисяч вісімсот сорок три грн 99 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2 784,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові 
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 2 050 грн (дві тисячі 
п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA51820172034315000300
0140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

реквізити для перерахування операторами електронних май-
данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).

Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Перерва 
на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 03.07.2020 № 13/397 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

ua-ar-p-2020-01-08-000021-2.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням старто-

вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону з умовами: 556,88 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 278,44 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 278,44 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва житлового 
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене будівництво 
житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Городнянський ра-

йон, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 284 04 90.
Відомості про об’єкт приватизації: житловий будинок – однопо-

верхова будівля з мансардою зі стінами з керамічної та силікатної цегли 
загальною площею 124,8 м2. Перший поверх частково перекритий залізо-
бетонними плитами, збудовані внутрішні перегородки. Дах будівлі вкрито 
шифером, який місцями пошкоджений. Виконано штукатурку стін. Двері 
ті віконні прорізи в основному не заповнені (є дерев’яні рами, але не за-
склені, в віконних прорізах з тилу будинку). Над віконними та дверними 
прорізами закладені бетонні перемички.

До будівлі підведене електропостачання та збудована піч, які перебу-
вають у неробочому стані. Будівля житлового будинку має сліди стихій-
ного розбирання. Наявні сліди впливу атмосферних опадів і руйнування 
конструктивних елементів.

Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта – 61 %.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 55,8 м2 зі стінами з керамічної 

цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з тех-
паспортом – 67 %;

будівля сараю площею 18,3 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах 
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпаспор-
том – 60 %;

погреб площею 24,1 м2, стіни надземної частини з керамічної цегли, 
підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень будівельної 
готовності згідно з техпаспортом – 54 %.

Територія не огороджена. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості 
про земельну ділянку відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на веб-

сайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-2/. З 
пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті http://
www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон

спосіб аукціону: аукціон без умов.
дата та час проведення аукціону: 06 серпня 2020 р. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою сис-

темою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 
аукціоні без умов: 31 078,70 грн (тридцять вісім тисяч сімдесят вісім 
гривень 70 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 3 107,87 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 15 539,35 грн 
(п’ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять дев’ять гривень 35 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1 553,94 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аукці-

оні за методом покрокового зниження стартової ціни: 15 539,35 грн 
(п’ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять дев’ять гривень 35 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 1 553,94 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу: відсутні.

4. Додаткова інформація
реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
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Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Перерва 
на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 07.07.2020 № 13/405 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

ua-ar-p-2019-11-20-000010-1.
Період між аукціонами: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-

ватизації:
для аукціону без умов: 310,79 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 155,40 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 155,40 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва житлового 
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене будівництво 
житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Городнянський ра-

йон, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400, 

Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 
284 04 90.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт:

житловий будинок – одноповерхова будівля з мансардою зі стінами з 
керамічної та силікатної цегли загальною площею 84,7 м2. Перший поверх 
перекритий залізобетонними плитами, збудовані внутрішні перегородки. 
Дах будівлі вкрито шифером, який місцями пошкоджений. Виконано шту-
катурку стін. Двері ті віконні прорізи в основному не заповнені. Над вікон-
ними та дверними прорізами закладені бетонні перемички.

До будівлі підведене електропостачання та збудована піч, які перебу-
вають у неробочому стані. Будівля житлового будинку має сліди стихій-
ного розбирання. Наявні сліди впливу атмосферних опадів і руйнування 
конструктивних елементів

Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта – 66 %.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 56,5 м2 зі стінами з кераміч-

ної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з 
техпаспортом – 67%;

будівля сараю площею 18,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах 
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпаспор-
том – 41 %;

погреб площею 24,1 м2, стіни надземної частини з керамічної цегли, 
підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень будівельної 
готовності згідно з техпаспортом – 54 %.

Територія не огороджена. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості 
про земельну ділянку відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на веб-

сайті: https://privatization.gov.ua/product/privatization-zitlovij-budinok-3.
З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті 

http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон

спосіб аукціону: аукціон без умов.
дата та час проведення аукціону: 06 серпня 2020 р. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою сис-

темою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною 
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аук-
ціоні без умов: 14 478,45 грн (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят 
вісім гривень 45 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1 447,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 7 239,23 грн  
(сім тисяч двісті тридцять дев’ять гривень 23 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 723,93 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аук-

ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 7 239,23 грн 
(сім тисяч двісті тридцять дев’ять гривень 23 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 723,93 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу: відсутні.

4. Додаткова інформація
реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Міс-
цезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо-
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й 
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, 
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Перерва 
на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 07.07.2020 № 13/406 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

ua-ar-p-2019-11-20-000010-1.
Період між аукціонами: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-

ватизації:
для аукціону без умов: 144,79 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 72,40 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 72,40 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів елек-
тронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
нежитлової будівлі контрольно-насіннєвої лабораторії 
з допоміжними будівлями та спорудами, що перебуває  
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Миколаївській області

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля 
контрольно-насіннєвої лабораторії з допоміжними будівлями.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., смт Єланець, вул. Вес-

няна (Щорса), 7.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Держпродспо-

живслужби в Миколаївській області , ЄДРПОУ 40327023.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Миколаїв, 

просп. Центральний, 288, телефони: (0512) 24-00-23, 24-91-45, e-mail: 
dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: будівлі і споруди об’єкта приватизації знаходяться 
на огородженій території в центральній частині населеного пункту. Під’їзд 
до об’єкта здійснюється вулицею Весняна з ґрунтовим покриттям.

У складі об’єкта приватизації:
контрольно-насіннєва лабораторія – окремо розташована однопо-

верхова будівля з обштукатуреними і пофарбованими фасадами. При-
міщення обштукатурені і пофарбовані. Інженерне обладнання: газопос-
тачання, централізоване опалення від власного газового котла, елек-
тропостачання. Технічний стан будівлі незадовільний, загальна площа 
приміщень – 103,9 м2;

гараж – окремо розташована одноповерхова будівля з обштукатуре-
ними і пофарбованими фасадами. Приміщення не обштукатурене. Гараж-
ний бокс має оглядову яму. Інженерне обладнання: електропостачання. 
Технічний стан будівлі незадовільний, загальна площа – 49,1 м2;

вбиральня, споруди № 1, 3, басейн.
Об’єкт не експлуатується близько 10 років.
В і д о м о с т і  п р о  з е м е л ь н у  д і л я н к у :  к а д а с т р о в и й 

№ 4823055000:06:027:0002, цільове призначення: землі громадської за-
будови, для розміщення адмінбудинку, допоміжних будівель та споруд, 
площа – 0,0791 га.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 14 серпня 2020 року, електро-

нний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений 
в електронній 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 електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного 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 електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаїв-
ська обл., смт Єланець, вул. Весняна (Щорса), 7.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися до Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ-
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: 
132060,00 грн (сто тридцять дві тисячі шістдесят грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 13206,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без пдв) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 66030,00 грн (шістдесят шість тисяч тридцять 
грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6603,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без пдв) для продажу на аукціоні за мето-

дом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 66030,00 грн (шістдесят шість тисяч тридцять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6603,00 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 5700 грн (п’ять тисяч сімсот грн) за проведен-

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

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/mykolaiv.html.

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 Регіонального відділення Фонду державного май-
на 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 покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску та 
гарантійного внеску, розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначей-
ській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне від-
ділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях, код за ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціо-
ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
електронного аукціону.

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

рахунок № UA 888201720355229002001163735, в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, 
код за ЄДРПОУ 43015722, сплачений гарантійний внесок переможця елек-
тронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування дого-
вору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях від 11.03.2020 № 53-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» нежит-
лова будівля контрольно-насінневої лабораторії з допоміжними будівлями, 
що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 
Миколаївській області, ЄДРПОУ 40327023, та розташований за адресою: 
Миколаївська обл., смт Єланець, вул. Весняна (Щорса), 7.

Унікальний код об’єкта: ua-ar-p-2019-11-07-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

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 1320,60 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 660,30 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
комплексу нежитлових будівель та споруд,  
що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській області

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  комплекс нежитлових 
будівель та споруд.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., смт Веселинове, 

вул. Сонячна (Червоноармійська), 32.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Держпродспо-

живслужби в Миколаївській області, ЄДРПОУ 40327023.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Миколаїв, 

просп. Центральний, 288, телефони: (0512) 24-00-23, 24-91-45, e-mail: 
dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: будівлі і споруди об’єкта приватизації знахо-
дяться на огородженій території. Під’їзд до об’єкта здійснюється вулицею 
Сонячна з твердим покриттям.

У складі об’єкта приватизації:
адмінбудівля – окремо розташована одноповерхова будівля з обшту-

катуреними і пофарбованими фасадами. Приміщення обштукатурені і 
пофарбовані. Інженерне обладнання: газопостачання, централізоване 
опалення від власного газового котла, електропостачання. Технічний стан 
будівлі незадовільний, загальна площа приміщень – 61,9 м2;

літня кухня – окремо розташована одноповерхова будівля з обшту-
катуреними і пофарбованими фасадами. Під частиною будівлі є погріб з 
самостійним виходом на територію комплексу. Інженерне обладнання: 
пічне опалення, електропостачання. Технічний стан будівлі незадовіль-
ний, загальна площа – 24,2 м2;

гараж – окремо розташована одноповерхова будівля з фасадами із 
силікатної цегли. Приміщення не обштукатурене. Гаражний бокс має 
оглядову яму. Інженерне обладнання: електропостачання. Технічний стан 
будівлі задовільний, загальна площа – 35,0 м2;

вбиральня, споруди № 1, 2, 3, 4, 5.
Об’єкт не експлуатується близько 10 років.
Відомості про земельну ділянку: державний акт на право постійно-

го користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 191533 від 14.04.2008, 
площа земельної ділянки – 0,0752 га.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: 14 серпня 2020 року, електро-

нний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений 
в електронній 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 електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного 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 електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська 
обл., смт Веселинове, вул. Сонячна (Червоноармійська), 32.
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Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися до Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ-
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, 47-04-25; e-mail: 
mykolaiv@spfu.gov.ua.
2. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

стартова ціна об’єкта (без пдв) для продажу на аукціоні: 
150020,00 грн (сто п’ятдесят тисяч двадцять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 15002,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без пдв) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 75010,00 грн (сімдесят п’ять тисяч десять грн 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 7501,00 грн.
стартова ціна об’єкта (без пдв) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 75010,00 грн (сімдесят п’ять тисяч десять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 7501,00 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 5700 грн (п’ять тисяч сімсот грн) за проведен-

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

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/mykolaiv.html.

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 Регіонального відділення Фонду державного май-
на 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 покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску та 
гарантійного внеску, розміщені на вебсторінці адміністратора:https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначей-
ській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне від-
ділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях, код за ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціо-
ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
електронного аукціону.

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

рахунок № UA 888201720355229002001163735, в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, 
код за ЄДРПОУ 43015722, сплачений гарантійний внесок переможця елек-
тронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування дого-
вору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Одеській та Миколаївській областях від 11.03.2020 № 52-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» комп-
лекс нежитлових будівель та споруд, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, ЄДРПОУ 
40327023, та розташований за адресою: Миколаївська обл., смт Весе-
линове, вул. Сонячна (Червоноармійська), 32.

Унікальний код об’єкта: ua-ar-p-2019-11-07-000002-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

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 1500,20 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 750,10 грн.

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

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення  
в електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі, що розташована за 
адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна 
Сокілка, вул. Степова, 26, балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Ліво-

бережна Сокілка, вул. Степова, 26, розташований в периферійній частині 
села. Будівля знаходиться в зоні малоповерхової житлової забудови.

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-
житлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля за-
гальною площею 151,3 м2. Група капітальності – II. Елементи будівлі: 
фундамент – цегляний стрічковий, стіни цегляні, перегородки цегляні, 
перекриття – залізобетонні плити, покрівля – азбестоцементні листи, 
підлога бетонна, вікна дерев’яні (частково демонтовані), двері дерев’яні 
(частково демонтовані). Інженерні комунікації – опалення, водопоста-
чання, каналізація та електрообладнання – відсутнє. Загальний стан 
об’єкта – задовільний.

Функціональне використання та умови користування: об’єкт привати-
зації більше трьох років не використовується.

Подальше використання покупець вирішує самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, дата держав-
ної реєстрації 12.06.2020, реєстраційний номер об’єкта 2102177753218, 
номер запису про право власності: 36919931.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації:

земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, не відводилась, вста-
новлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 13 серпня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 

в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

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 не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до ст. 22 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

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

Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації, окремо-
го майна – нежитлової будівлі, що розташована за адресою: Полтавська 
обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26, здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

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

аукціону з умовами – 58700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 29350,00 грн.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 5870,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2935,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2935,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 5197,00 грн (п’ять тисяч сто дев’яносто 
сім грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: №UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: в будь-який час за місцем 
розташування об’єкта: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна 
Сокілка, вул. Степова, 26.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Скляренко Володимир Миколайович, 
голова Вільховатської сільської ради, тел. 067-532-22-18.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, 
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.

Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 

п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-

міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 03.07.2020 № 891.

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

ua-ar-p-2020-01-09-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 587,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 293,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 293,50 грн.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, 
окремого майна – складу, що розташований за адресою: 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове,  
пров. Центральний, 5 та перебуває на балансі  
ТОВ «ім. Чапаєва» (код за ЄДРПОУ 00845878)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  склад.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Центральний, 5, с. Дячкове Дикан-

ського району Полтавської області.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): одноповерхова будівля – склад загальною 
площею 312,5 м2. Елементи будівлі: фундаменти – цегла, стіни – цегла, 
шлакобетон, дерев’яні опори, перекриття – дерево, покрівля – шифер, 
підлога відсутня, прорізи дерев’яні. Інженерні комунікації – відсутні. Фак-
тичний стан об’єкта – незадовільний, експлуатація елементів будівлі мож-
лива лише за умови проведення капітального ремонту.

Згідно з архітектурно-планувальним рішенням склад розташований в 
серединній зоні села Дячкове Диканського району Полтавської області.

Район забудови характеризується соціально-побутовою інфраструк-
турою низького рівня.

У пішохідній доступності знаходиться приватна житлова забудова.
Підходи і під’їзди до будівлі перебувають в задовільному стані. По-

криття замощення асфальтоване і має вибоїни і тріщини.
Функціональне використання та умови користування:
за своїм функціональним призначенням склад не використовується.
Можливе подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 15.04.2020 за № 36278397.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації:

земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, не відводилась, вста-
новлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): ТОВ «ім. Чапаєва» (код за ЄДРПОУ 00845878), 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва (на даний час не працює).
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 06 серпня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

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 не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

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

Приватизація об’єкта окремого майна – складу, що розташований за 
адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. Централь-
ний, 5, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року №432, зі змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

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

аукціону з умовами – 70000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35000,00 грн.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 7000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3500,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в догово-
рі купівлі-продажу, в розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.) 
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях



10 відомості
приватизації

№ 31 (1311)15 липня 2020 року

Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: №UA143314010000025208054200063 (долар США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Со-

тні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дяч-
кове, пров. Центральний, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Негляд Максим Михайлович, тел. 099-
330-23-41.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Пол-
тава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 06 липня 2020 року № 896.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: ua-ar-p-2020-01-08-000026-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 23 (двад-

цять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
23 (двадцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 350,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 350,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі (продуктовий 
склад) загальною площею 131,4 м2, що розташований 
за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, 
вул. Новоселівська, 1б та перебуває на балансі  
ТОВ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 00845878)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  нежитлова будівля (продуктовий склад).
Місцезнаходження об’єкта: нежитлова будівля (продуктовий склад) 

загальною площею 131,4 м2 за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, 
с. Діброва, вул. Новоселівська, 1б, розташований в периферійній зоні міс-
та. Будівля знаходиться поряд з об’єктами виробничого призначення.

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, 
нежитлові приміщення тощо): нежитлова будівля (продуктовий 
склад) загальною площею 131,4 м2. Група капітальності – III. Елементи 
будівлі: фундамент – бетон стрічковий, стіни – цегла, перегородки – 
дерев’яні, бетонні, перекриття дерев’яне, покрівля – азбестоцементні 
листи, вікна та двері – прості. Інженерні комунікації – опалення, водо-
постачання, каналізація та електрообладнання – відсутнє. Загальний 
стан об’єкта – задовільний.

Функціональне використання та умови користування:
за своїм функціональним призначенням склад не використовується, 

технічний стан приміщення – задовільний.
Можливе подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 23.03.2020 за № 36057990.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації:

земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, не відводилась, вста-
новлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося.

Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-

ходження і контактні дані): ТОВ «ім. Чапаєва» (код за ЄДРПОУ 00845878), 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, (на даний час не працює).
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 06 серпня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

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 не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

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

Приватизація об’єкта окремого майна – нежитлової будівлі (продукто-
вий склад) загальною площею 131,4 м2 за адресою: Полтавська обл., Ди-
канський р-н, с. Діброва, вул. Новоселівська, 1б здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

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

аукціону з умовами – 132530,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 66265,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 66265,00 грн.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 13253,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6626,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6626,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 3680,00 грн (три тисячі шістсот вісім-
десят грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Со-

тні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Ді-
брова, вул. Новоселівська, 1б.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Таран Руслан Федорович, тел. 050-
104-08-00.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Пол-
тава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 06 липня 2020 року № 897.

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

ua-ar-p-2020-01-08-000020-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 23 (двад-

цять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
23 (двадцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1325,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 662,65 гр;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 662,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
громадської будівлі (офіса), літ. ОБ-1, загальною площею 
327,4 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач – КП «Полтавський 
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h громадська будівля (офіс), літ. оБ-1,  
загальною площею 327,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-

човиків, 6.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): громадська будівля (офіс), літ. ОБ-1, – це 
нежитловий окремо розташований одноповерховий будинок загальною 
площею 327,4 м2, що складається з приміщень № 1-27.

Об’єкт розташований в серединній частині міста Полтава на відстані: 
06 км – від центру міста, 6,3 км – від міжміського автовокзалу, 2,0 км – від 
залізничного вокзалу «Полтава-Київська», 11 км – від аеропорту, 0,6 км – 
від основних транспортних магістралей (вул. Маршала Бірюзова) та зна-
ходиться в промисловій зоні на території Полтавського м’ясокомбінату.

Будівля має зручну пішохідну та транспортну доступність. Поруч зна-
ходяться будівлі і споруди м’ясокомбінату, СТО, оптові бази, магазин, за-
лізничний вокзал, пожежна частина, управління ВДВС, ТОВ «Демітекс», 
дитячий садок, АТП тощо.

Елементи будівлі: фундамент – стрічковий бетонний, стіни – цегляні, 
перегородки – цегляні, покрівля – азбестоцементна (згідно технічного 
паспорта – рулонна), перекриття – дерев’яні, підлога – дощата. Вікна – 
дерев’яні (частково демонтовані), двері: вхідні – металеві, міжкімнатні – 
дерев’яні (частково демонтовані).

Інженерні комунікації – відсутні.
Фактичний стан об’єкта – задовільний, потребує капітального від-

новлення.
Функціональне використання та умови користування – об’єкт не ви-

користовується за своїм функціональним призначенням.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонально-

го відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 
26.02.2016 за № 13686088.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної влас-
ності, не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не викону-
валося. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують 
право власності або користування на земельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 
00424214) за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 6. Балансоу-
тримувач перебуває в стадії ліквідації, не здійснює господарської діяль-
ності, контактні телефони відсутні.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 03 серпня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

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 не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

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

Приватизація об’єкта окремого майна – громадської будівлі (офіс), 
літ. ОБ-1, загальною площею 327,4 м2 за адресою: Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Харчовиків, 6 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

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

аукціону з умовами – 522 900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 261 450,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 261 450,00 грн.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 52 290,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 145,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 26 145,00 грн.
розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечення компенсації коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 5197,00 грн (п’ять тисяч сто дев’яносто 
сім грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

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

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
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Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: №UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Со-

тні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-
човиків, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Муха Валентина Юріївна, телефон 
(0532) 50-06-12.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(далі – Регіональне відділення), адреса місцезнаходження: м. Полтава, 
вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07 липня 2020 року № 899.

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

ua-ar-p-2019-07-16-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 229,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 614,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 614,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення в 
електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
побутового корпусу, літ. ТС-ІІ, загальною площею 705,3 м2 
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, 
балансоутримувач – КП «Полтавський м’ясокомбінат»  
(код за ЄДРПОУ 00424214)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  побутовий корпус, літ. тс-ІІ, загальною  
площею 705,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-

човиків, 6.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): побутовий корпус, літ. ТС-ІІ, – це нежитлова 
двоповерхова будівля загальною площею 705,3 м2.

Об’єкт розташований в серединній частині міста в межах Київського 
району, в промисловій зоні – безпосередньо на території КП «Полтавський 
м’ясокомбінат», на відстані близько 1,0 км від центра міста.

У минулому приміщення першого поверху об’єкта використовувались 
під банний комплекс підприємства, а другий – під спортзал. Будівля має 
окремий вхід/вихід, під’їзд до будівлі здійснюється з вулиці Харчовиків по 
асфальтованій дорозі через територію м’ясокомбінату.

Елементи будівлі: фундамент – бетонний, стіни – цегляні, перегород-
ки – цегляні, покрівля – рулонна, перекриття – з/б плити, сходи – з/б, 
підлога: бетонна, керамічна плитка, дощата, лінолеум. Вікна та двері – 
наявні.

Інженерні комунікації: опалення – водяне (не функціонує), вентиляція – 
природна. Електропостачання, водопостачання та водовідведення – на-
явні, але не функціонують. Газопостачання – відсутнє. Фактичний стан 
об’єкта – задовільний, потребує капітального відновлення.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт не ви-
користовується за своїм функціональним призначенням.

Право власності зареєстровано за державою в особі Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 
24.02.2016 за № 13498401.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної влас-
ності ,не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не викону-
валося. Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують 
право власності або користування на земельну ділянку, відсутні.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-
дження і контактні дані): КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 
00424214) за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 6. Балансоу-
тримувач перебуває в стадії ліквідації та не здійснює господарську діяль-
ність, контактні телефони відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 03 серпня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

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

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

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 не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

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

Приватизація об’єкта окремого майна – побутового корпусу  
літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Харчовиків, 6 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

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

аукціону з умовами – 1 388 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 694 000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 694 000,00 грн.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 138 800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 69 400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 69 400,00 грн.
розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечення компенсації коштів, сплачених для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в до-
говорі купівлі-продажу, в розмірі 3170,00 грн (три тисячі сто сімдесят грн 
00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу 
об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-
човиків, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Вельбот Юлія Павлівна, телефон 
(050) 305-38-34.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(далі – Регіональне відділення), адреса місця знаходження: м. Полтава 
вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса елек-
тронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

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

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 07 липня 2020 року № 898.

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

ua-ar-p-2019-07-16-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 13 880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 940,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 940,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення  
в електронній торговій системі повторного продажу  
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – 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.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Ве-

ликий Дивлин, вул. Центральна, 54а.
Балансоутримувач: 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 

будівлю загальною площею 234,0 м2, фундамент бутовий, покрівля – аз-
бофанера, 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, роз-
ташована 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: 05 серпня 2020 року. 
Час проведення визначається електронною торговою системою ав-

томатично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

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

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

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

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

стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 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).
стартова ціна об’єкта 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 електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

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

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

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

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

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

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

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

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

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

ua-ar-p-2020-01-10-000018-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 

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 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 електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення в 
електронній торговій системі повторного продажу на аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
приміщення будівлі цеху контрольно-вимірювальних приладів 
і автоматики загальною площею 860,2 м2 за адресою: 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Промислова, 1/154

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – приміщення 
будівлі цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 
загальною площею 860,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Про-

мислова, 1/154.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області (код за ЄДРПОУ 40346926) за адресою: 10002, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Гагаріна, 55.

Відомості про об’єкт: приміщення будівлі цеху контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики загальною площею 860,2 м2 за при-
значенням не використовуються, перебувають у незадовільному стані, 
розташовані на околиці міста Житомира в промисловій зоні.

Право власності зареєстровано в державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.05.2018, індексний 
номер витягу 130194007.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
дата та час проведення аукціону: 05 серпня 2020 року. 
Час проведення визначається електронною торговою системою ав-

томатично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

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

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

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

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

стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 4630100,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2315050,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2315050,00 грн (без ПДВ).
стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 463010,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 231505,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 231505,00 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

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

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

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

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

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

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

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

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

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

ua-ar-p-2020-01-08-000015-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 

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 без умов – 46301,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23150,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 23150,50 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
об’єкта соціально-культурного призначення –  
дитячого оздоровчого табору «Лазурний» за адресою:  
Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 
вул. Набережна, буд. 74

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  дитячий оздоровчий  
табір «лазурний».
Місцезнаходження: Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 

вул. Набережна, буд. 74.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації складається із 67 од. осно-

вних засобів, з них нерухоме майно – 24 од.: основне, літ. А-2, загальна 
площа – 1680,5 м2, складові: ґанки а-а(3), льох А/п, площа – 104,7 м2; 
основне, літ. Б-2, площа – 704,3 м2, складова: ганок б; основне, літ. В-2, 
площа – 704,3 м2, складова: ґанок в; основне, літ. Г-2, площа – 1290,5 м2, 
складові: ґанки г-г(4); основне, літ. З-1, площа – 220,5 м2; основне, літ. Д-1, 

площа – 298,6 м2, складові: прибудова Д’, ґанок д; основне, літ. Ж-1,  
площа – 172 м2, складові: ґанки ж-ж(2); основне, літ. И-1, площа – 144,2 м2; 
основне, літ. К-1, площа – 306,6 м2; основне, літ. Л-1, площа – 22,8 м2; 
огорожа, 1; замощення, 1; трансформаторні, літ. М-1, літ. П-1; вбиральня, 
літ. Н; склади літ. О-1, літ. С-1 складова: ґанок о’; сараї, літ. Р-1, літ. Ф-1;  
навіси, літ. Т, літ. Х, літ. Ч, літ. Ц; насосна, літ. У. Рік побудови – 1978. 
Детальна інформація та документація по об’єкту розміщені на: vdr.spfu.
gov.ua.

Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, витяг з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 27.01.2017 реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1143122914239.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: державний акт на право постій-

ного користування землею від 21.12.2001, зареєстрований в книзі записів 
державних актів на право постійного користування землею за № 246, на 
земельну ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з планом землекористу-
вання, наданий дитячому оздоровчому центру «Лазурний» в с. Юр’ївка.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
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).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
дата і час проведення аукціону: 14 серпня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

продаж на аукціоні з умовами – 13 537 063,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 6 768 531,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 6 768 531,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 353 706,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 676 853,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 676 853,15 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду (КВЕД 55.20 – діяльність засо-

бів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання) 
діяльності об’єкта приватизації;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – дитячого оздоровчого табору «Ла-
зурний» за адресою: Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 
вул. Набережна, 74, у розмірі 17500,00 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот 
грн 00 коп.).
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: 
KHABUA2K

Банк-посередник: BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: 
KHABUA2K

Банк-посередник: BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні 
за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, Мангуш-
ський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, 
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 02.07.2020 № 01401.

Унікальний код в електронній торговій системі:
ua-ar-p-2019-01-04-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 135 370,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 67 685,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 67 685,32 грн.

м. КИїВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта соціально-культурного призначення – нежилого 
будинку – сауни (літера «B») загальною площею 51,7  м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта: h  об’єкт соціально-культурного  
призначення – нежилий будинок – сауна (літера «b»)  
загальною площею 51,7  м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34.
Відомості про об’єкт: нежилий будинок – сауна розташована на 

правому березі р. Дніпро, в Солом’янському районі м. Києва. Ділянка 
забудови знаходиться  у промисловий зоні Солом’янського району міс-
та. Сауна розташована в глибині закритої території підприємства, в’їзд 
(під’їзд) через територію Філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось». Сауна – 
одноповерхова прибудова до технологічної будівлі (котельні колишньої) 
нежитлового призначення. Рік введення в експлуатацію – 1996. Вхід у  
сауну здійснюється через окремий відокремлений вхід, який знаходиться 
зі сторони будівлі, орієнтованої до паркану підприємства, через вузьку 
доріжку. Дах – азбоцементні листи по дерев’яних кроквах. Фундамент 
стрічковий, із залізобетонних плит, зовнішні стіни цегляні, перегородки 
цегляні, перекриття залізобетонне.

Холодне водопостачання, електропостачання та каналізація наявні.
Споруда за призначенням не використовується.
По відношенню до основних містоформуючих елементів Києва, об’єкт 

розташований на відстані: до центру ≈ 10,0 км, до центрального залізнич-
ного вокзалу ≈ 7,8 км, до центрального автовокзалу ≈ 10,8 км, до аеро-
порту «Київ» ≈ 7,6 км, до річного порту ≈ 11,2 км, до найближчої зупинки 
метро ≈ 4,3 км.

На об’єкт зареєстровано право власності за державою Україна в особі 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності № 39316620 від 18.06.2015, реєстрацій-
ний номер об’єкта: 661601480000.

Інформація про земельну ділянку: технічна документація на земельну 
ділянку не оформлена.

Балансоутримувач: Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач).

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
аукціон в електронній торговій системі буде проведено 13 серп-

ня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів 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 електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – нежило-
го будинку – сауни (літера «B») загальною площею 51,7 м2 здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта соціально-культурного призначення – нежилого бу-
динку – сауни (літера «B») загальною площею 51,7 м2 повинен відповіда-
ти вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

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

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 466 580,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 233 290,00 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 233 290,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 46 658,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 329,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 23 329,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску становить 944 грн 60 коп.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 
17.06.2020 № 10-Д) на рахунок суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Гарант-
Експерт», який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 6000,00 
гривень (шість тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 днів з мо-
менту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта;

об’єкт соціально-культурного призначення може бути перепрофі-
льований.

4. Додаткова інформація
оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

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

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, 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 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Білецького Ака-

деміка, 34.
Телефон  067-550-23-27. Відповідальна особа: Кисловський Андрій 

Вікторович.
найменування особи організатора аукціону – Регіональне відді-

лення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульв. Та-
раса Шевченка 50г, адреса, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kyiv.html. Телефон для довідок (044) 281-00-35.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 08.07.2020 № 356.

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

ua-ar-p-2018-07-26-000107-2.
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 – 4 665,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 332,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 332,90 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – господарчого блоку з 
градирнею за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – 
господарчий блок з градирнею.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, проспект Академіка Глушко-

ва, 42.
Відомості про об’єкт:
об’єкт незавершеного будівництва – господарчий блок з градирнею – 

одноповерхова будівля з підвалом у неповному каркасі із зовнішніми бе-
тонними стінами. Будівля має прямокутну форму.

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на земельній ділянці 
(будівельному майданчику) площею 1495,32 м2, що знаходиться в Голосі-
ївському районі м. Києва на території Інституту Кібернетики ім. В. М. Глуш-
кова НАН України за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова.

Об’єкт розташований на відстані приблизно 700 метрів від маршрут-
них таксі, тролейбусних маршрутів та близько 1,5 км від станції метро 
«Теремки».

Дата будівництва ОНБ  – приблизно кінець 80-х років.
Фундаменти та цоколь – збірний залізобетонний; стіни – блочні, цегля-

ні; перегородки – залізобетонні блоки; перекриття – монолітний залізобе-
тон, панелі; покрівля відсутня; підлога бетонна; вікна, двері – відсутні.

До ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, 
зовнішні мережі водопостачання, каналізація, електропостачання та цен-
трального опалення не підведені.

Під’їзд до ОНБ здійснюється з проспекту Академіка Глушкова по фа-
садному проїзду з твердим (асфальтованим) покриттям.

Загальна площа об’єкта становить 480 м2.
На об’єкт проводиться реєстрація права власності.
Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного 

будівництва, – 1495,32 м2.
Балансоутримувач: відсутній.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
аукціон в електронній торговій системі буде проведено 17 серп-

ня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів 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 електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – господарчого 
блоку з градирнею здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – господарчого блоку з 
градирнею повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 344 220,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672 110,00 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 672 110,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 134 422,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 67 211,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 67 211,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску становить 944 грн 60 коп.

Умови продажу:
протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності – ФОП Чебакова О. І. за проведення незалежної оцінки об’єкта прива-
тизації (договір від 17.06.2020 № 11-Д) на рахунок, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 12 400,00 гривень (без ПДВ);

протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ» за послуги з проведення технічної ін-
вентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт приватизації 
(договір від 01.07.2020 № 10) на рахунок, який буде зазначений в договорі 
купівлі-продажу, в сумі 2 245,00 гривень (без ПДВ).
4. Додаткова інформація

оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

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

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

найменування особи організатора аукціону – Регіональне відді-
лення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульв. Та-
раса Шевченка 50г, адреса, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kyiv.html. Телефон для довідок (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 08.07.2020 № 354.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: ua-ar-p-2020-01-14-000005-1.

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 – 13 442,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 721,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 721,10 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право викорис-
товувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний 
договір: https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-01-14-000005-1.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкурси з відбору суб’Єктів оціноЧної діялЬності

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: захисні споруди цивільного захисту (об-
лікові номери: № 13691, 13679, 13702).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Флобера, 1а; вул. Гоголя, 6а (сел. Степове); вул. Рудна, 47/49.

Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, на-

несених державі за незбереження державного майна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.07.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за поді-

бністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псуван-
ня – захисні споруди цивільного захисту).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
4,5 тис. грн.

 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове 
приміщення № 7 основної частини літ. а Iv нж загальною площею 
1 712,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.

Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 
14311459).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,664 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна 

будівля прц літ. а, загальною площею 120,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, 

смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 

на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,485 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна 

будівля прц літ. к, загальною площею 41,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, 

смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 

на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,485 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – склад пмм, 

літ. м, загальною площею 19,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, 

смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 

на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,485 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; y
конкурсну пропозицію; y
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  y
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою 
формою;
інформацію про претендента за встановленою формою. y

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні 
бути завірені підписом керівника СОД.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції 
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у ка-
лендарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10 до 24 липня 2020 р. (включно). 

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 30.07.2020   �
об 11.00 за адресою: 49000, м. дніпро, вул. центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-

про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, чЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єди-
ний майновий комплекс новодністровської державної швейно-
трикотажної фабрики.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька об-
ласть (рухоме майно підприємства знаходиться в приміщенні складу 
Експлуатаційної дільниці Дністровських водосховищ Басейнового управ-
ління водних ресурсів річок Прут та Сірет Державного агентства водних 
ресурсів України).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67, електронна адре-
са: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 413 (чотириста тринадцять), 
до складу єдиного майнового комплексу підприємства не входять об’єкти 
нерухомого майна.

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

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельної ділянки під-
приємство немає.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявнос-

ті): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.05.2020.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і 
складається з:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція 
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки ра-
зом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяль-
ності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого 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);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, та найме-
нування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної осо-
би – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгля-
датись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна пе-
ревищувати: 20 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 14 
календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого 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).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд кон-
курсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності  y
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має  y
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); y
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової  y
оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення 
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання 
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні 
бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з ме-
тою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, 
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 за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а 
також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу 
ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет доку-
ментів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на 
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. 
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон-
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня  �
опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, чернівецькій та тернопільській областях за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. василіянок, 48, каб. 310, 
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група зна-

ходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон 
для довідок 55-31-39.
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РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – підземний поверх складального корпусу, що пере-
буває на балансі ПрАТ «Електровимірювач». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Житомир, майдан Перемоги, 10. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу 
балансоутримувачем. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна за-
гальною площею 2162,7 м2.

Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцін-
ки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівнен-
ській та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки під час обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – приміщення, зокрема, порівняльної площі та за функціональним 
призначенням.

 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – нежитлові будівлі ємільчинського управління вод-
ного господарства, що перебуває на балансі Олевського міжрайонно-
го управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв України, 
80. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 
4 об’єкти нерухомого майна: адмінбудинок, сарай, гараж, вбиральня.

Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час 
обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – 
окремі будівлі за функціональним призначенням.

 Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – нежитлові будівлі ємільчинського управління вод-
ного господарства, що перебуває на балансі Олевського міжрайонного 
управління водного господарства.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський 
р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 5 об’єктів нерухомого майна: адмінбудинок, сарай, 
гараж, вбиральня та погріб.

Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі за функціональним 
призначенням.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 
січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного май-
на України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо до-
свіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки); підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; y
 інформація про претендента. y

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, 
вул. С.Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну до-
кументацію.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня  �
опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у житомирській області регіонального 
відділення Фонду державного майна України по рівненській та 
житомирській областях за адресою: м. житомир, вул. с. ріхтера, 
20, контактний номер телефону (0412) 42-04-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 19.03.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – зерносклад 
№ 9 площею 919,7 м2, інвентарний номер 0084, реєстровий номер 
00956187.47.ЮЖАДДП049, за адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Білобож-
ниця, Чортківський район, Тернопільська область, що перебуває на ба-
лансі Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» 
Державного агентства резерву України, визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир – 
Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина не-
житлового приміщення першого поверху міжобласного центру підготовки 
спортсменів загальною площею 11,4 м2, літера «Б», реєстровий номер 
33680120.1.ЮЧПШОГ131, за адресою: вул. Бережанська, 6, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного уні-
верситету, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Екс-
перт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2400 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитлові примі-
щення першого поверху управління статистики поз. (1-4) – (1-22) загаль-
ною площею 190,6 м2, реєстровий номер 02362374.1.АААДЕЖ256.1, за 
адресою: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська область, що пе-
ребуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській об-
ласті, визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – двоповерхова 
нежитлова цегляна будівля «Музичної школи», яка є пам’яткою архітектури 
ХІХ століття, охоронний номер 172 М, загальною площею 537,4 м2, реє-
стровий номер 26024191.1.АААДДЛ134, інвентарний номер 101000001, 
за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Кременець, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-
архітектурного заповідника, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3000 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 № 8, а саме: водовипуск ставу № 8 (реєстровий номер 
25592421.71. ГЮТСЖЛ065, інвентарний номер № 0169-70/5), водонапуск 
ставу № 8 (реєстровий номер 25592421.71.ГЮТСЖЛ064, інвентарний но-
мер № 0169-70/4), дамба № 1 ставу № 8 (реєстровий номер 25592421.71. 
ГЮТСЖЛ061, інвентарний номер № 0169-70/1), дамба № 2 ставу № 8 (ре-
єстровий номер 25592421.71.ГЮТСЖЛ062, інвентарний номер № 0169-
70/2), перепускна споруда ставу № 8 (реєстровий номер 25592421.71.
ГЮТСЖЛ063, інвентарний номер № 0169-70/3), за адресою: Тернопіль-
ська область, Лановецький район, на території Чайчинецької сільської 
ради, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», 
визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 5400 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення загальною площею 8,0 м2 (в т. ч. 2,0 м2 – площа спільного 
користування) першого поверху головного навчального корпусу, реє-
стровий номер 02125544.176.ГХНРСЧ058, інвентарний номер 102017-1, 
за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 
визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2400 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина приміщень 
першого поверху двоповерхової кам’яної будівлі Ратуші загальною площею 
28,8 м2 за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у 
м. Бережани, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 26103387, визнано ТОВ фірма 
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2000 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина нежитлових 
приміщень адміністративного будинку загальною площею 165,59 м2, а 
саме: позиції 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-13, 1-14, І, ІІ, ІІІ, частини позиції 
1-8 площею 16,84 м2 та частини позиції 1-4 площею 17,95 м2, інвентарний 
номер 10310007-13, реєстровий номер майна 02362374.1.АААДЕЖ259, 
за адресою: вул. Олега Ольжича, 5а, м. Заліщики, Тернопільська область, 
що перебувають на балансі Заліщицької районної державної адміністрації, 
визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир – Оцінка». Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 3000 грн, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – кабінет 
(поз. 1-41) площею 20,7 м2, інвентарний номер 486, реєстровий номер 
00956187.3.ЮЖАДДП003, за адресою: вул. Білецька, 2, м. Чортків, Чорт-
ківський район, Тернопільська область, що перебуває на балансі Держав-

ного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного 
агентства резерву України, визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир – Оцінка». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, від 19.03.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності

Вар-
тість

Строк 
виконан-
ня 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, (інв. 
№ 47518) загальною площею 16,44 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», що обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль»

ПП «ГАРАНТ – 
ЕКСПЕРТ»

2700 2

2 Частина тренажерної вежі площею 4,0 м2 (у т. ч. 3,0 м2 та 
1,0 м2) на території пожежної частини (інв. № 10301395, 
реєстровий номер за ЄРОДВ 38380088.1.ААААЖА543) за 
адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Шевченка, 80, 
що перебуває на балансі 9-го Державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

2710 2

3 Частина приміщення № 77 на 4-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (інв. № 47578) площею 14,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», що обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «Консалтінг-
центр»

2780 3

4 Приміщення № 343 на 2-му поверсі пасажирського тер-
мінала «D» (інв. № 47578) площею 21,3 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», що обліковується на балансі ДП МА «Бориспіль»

ПП «Бізнес-
консалтинг»

1960 3

5 Приміщення № 33, № 34, загальною площею 22,3 м2 
на першому поверсі будівлі Лабораторного корпусу АТБ 
(інв. № 47526) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковується на 
балансі ДП МА «Бориспіль»

ФОП Кравцова 
Людмила Ігорівна

1960 3

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про 
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
малої приватизації, від 26.03.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для подальшої приватизації.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вар-
тість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення ринкової вартості для подальшої приватизації

1 Об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури (літ. 
«А») за адресою: Київська обл., Макарівський район, смт Ко-
дра, вул. Шевченка 4д, який під час приватизації не увійшов 
до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код за 
ЄДРПОУ 00480879; припинено)

ТОВ «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

6200 7

2 Окреме майно – будівля недіючої лазні площею 98,5 м2 за 
адресою: Київська обл., Броварський район, с. Зазим’є, 
вул. Широка (Пролетарська), 17, яка під час приватизації не 
увійшла до статутного капіталу СТОВ «Нова Україна» (код за 
ЄДРПОУ 00448737; припинено)

ПП «Консалтин-
гова агенція»

4800 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 18.03.2020

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

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповер-
хової прибудови адмінбудівлі загальною площею 63,29 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чер-
каській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 39, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Нечитайло О. Ф. Дата оцінки: 
29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 749,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповер-
хової прибудови адмінбудівлі загальною площею 30,06 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чер-
каській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 
39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська О. А. Дата оцінки: 
29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 340,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі ад-
мінбудівлі загальною площею 145,9 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельниць-
кого. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «РУШ». Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Тер-
мін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 599,00 грн.

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею 
1,0 м2 та частина приміщення на третьому поверсі площею 1,0 м2 адміні-
стративної будівлі Бізнес-інноваційного центру. Най ме ну вання ба лан со-
ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. 
Хмельницького. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 
29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 870,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта малої приватизації, від 26.03.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для подальшої приватизації.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вар-
тість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення ринкової вартості для подальшої приватизації

1 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Обухів-
ське будівельно-монтажне управління» (код ЄДРПОУ 25896374) 
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54

ПП «Зорі 
України»

14 000 15

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ  
та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбувся 18.03.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визна-
чення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «Експертна фірма «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлові примі-
щення загальною площею 28,08 м2 на першому поверсі триповерхової 
будівлі, приміщення площею 67,9 м2 у будівлі гаража, що перебувають на 
балансі Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, 
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233 (вартість робіт з оцінки – 2000 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

ФОП Дусь І. М. по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 
821,5 м2, у т. ч. на другому поверсі (кімн. № 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 
32), приміщення на четвертому поверсі (кімн. № 402, 403, 406, 407, 408, 
409, 410) та кімн. № 903 на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхової адміні-
стративної будівлі, що перебувають на балансі Чернігівського національ-
ного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 
39 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні):

ПП «Експертна фірма «Експерт-плюс» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель у складі: не-

житлова будівля (А-1) загальною площею 282,3 м2; гараж (Г) загальною 
площею 35,9 м2; вбиральня (Т) загальною площею 3,0 м2, що перебуває 
на балансі Північного офіса Держаудитслужби, за адресою: Чернігівська 
область, м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 13 (вартість робіт з оцін-
ки – 5700 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 28,4 м2, що пе-
ребуває на балансі Північного офіса Держаудитслужби, за адресою: 
Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29а/1 (вартість 
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 
25.03.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визна-
чення відновної вартості для цілей оренди):

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
частина асфальтового покриття території 2142 площею 4,0 м2, що пе-

ребуває на балансі 4-го Державного пожежно-рятувального загону Управ-
ління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській 
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2 
(вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

частина майданчика площею 10,0 м2 та 1/6 частина вежі радіорелейного 
зв’язку, що перебувають на балансі Управління державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, 
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просп. Миру, 190а (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту:
1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та частина асфальтового 

майданчика площею 9,0 м2, що перебувають на балансі Управління дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за 
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 190а (вартість робіт з оцінки – 2020 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 22,82 м2 на третьому поверсі трипо-

верхової виробничої будівлі, приміщення площею 93,02 м2 будівлі гара-
жа, що перебувають на балансі Чернігівського міжрайонного управління 
водного господарства, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 233 (вартість 
робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ФОП Дусь І. М. по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі лі-

карні (з поліклінікою), що перебуває на балансі Державної установи «Те-
риторіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 217 (вартість 
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлове вбудоване приміщення площею 18,4 м2 на першому поверсі 
будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернігівський 
професійний будівельний ліцей», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 
247 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 3 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлові приміщення загальною площею 61,0 м2 на другому поверсі 
адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики 
у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 37 (вартість 
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту: майданчик пересувної електростанції площею 
63,0 м2, що перебуває на балансі Управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівський 
р-н, с. Новий білоус, вул. Лісова, 1б (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності від 25.03.2020

1. Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення колишнього мед-
пункту площею 131,3 м2, санпропускник до їдальні загальною площею 
31,2 м2, теплиця загальною площею 93,5 м2, овочесховище, Львівська обл., 
м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Войтенко Наталія Богданівна. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 2728,00 грн без ПДВ.

2. Вбудоване нежитлове приміщення № 57 загальною площею 22,6 м2 
на першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – CПД – Савицький Дмитро Кирилович. Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 949,00 грн без ПДВ.

3. Вбудоване нежитлове приміщення № 43 загальною площею 51,4 м2 
на другому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі, 
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 950,00 грн без ПДВ.

4. Частина коридору (поз. 22 за планом) загальною площею 26 м2 пер-
шого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. «А’», Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 
к/д. Вартість робіт – 2000,00 грн без ПДВ.

5. Частина коридору (поз. 35 за планом) площею 50 м2 другого по-
верху навчально-лабораторного корпусу літ. «АА’», Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ПП «Експерт-Центр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 1700,00 грн без ПДВ.

6. Вбудоване приміщення (поз. 24) першого поверху будівлі Бv загальною 
площею 14,7 м2, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Те-
река, 42. Мета проведення оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». 
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2000,00 грн без ПДВ.

7. Вбудоване приміщення (поз. 3) площею 11,2 м2 другого поверху 
службової будівлі митного оформлення (літ. І). Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Собранецька, 224. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Абду-
мананов Борис Володимирович. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2163,00 грн без ПДВ.

8. Частина модуля для зважувальників митників (№ 13) площею 3,3 м2, 
розташованого на в’їзді на територію МАПП «Ужгород», та частина модуля 
паспортного контролю (№ 14) площею 3,3 м2, розташованого на виїзді з 
території МАПП «Ужгород». Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собра-
нецька, 224. Мета проведення оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Абдумананов 
Борис Володимирович. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 
2163,00 грн без ПДВ.

9. Підвальні приміщення загальною площею 76,68 м2 адміністративної 
будівлі. Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Шастун Світлана Георгіївна. Термін виконання 
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2800,00 грн без ПДВ.

10. Частина вбудованого приміщення (поз. № І) площею 1,5 м2 будівлі 
літ. Б. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання 
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2000,00 грн без ПДВ.

11. Вбудовані приміщення (поз. 4, 5, 6′ за планом) загальною площею 
81,41 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. А). Закарпатська обл., 
смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 74. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ПП «Експерт-Центр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 
2200,00 грн без ПДВ.

12. Будівля корівника загальною площею 928,4 м2, Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, буд. 1а. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Кіян Тамара Павлівна. Термін виконання ро-
біт – 5 к/д. Вартість робіт – 3600,00 грн без ПДВ.

13. Будівля контори загальною площею 61,2 м2. Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, буд. 1а. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Шастун Світлана Георгіївна. Термін виконання 
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2400,00 грн без ПДВ.

13. Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 20,0 м2. Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 2000,00 грн без ПДВ.

14. Група інвентарних об’єктів: будівля «Лісовий кордон» загаль-
ною площею 122,5 м2 за адресою: Волинська обл., Локачинський р-н, 
с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2; господарська будівля загальною площею 
150,2 м2 за адресою: 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Кол-
питів, вул. Лісова, буд. 2а. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45551, Во-
линська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2 та 45551, 
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2а. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку розміру орендної плати. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 3160,00 грн без ПДВ.

Для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частина під-
вального приміщення режимного корпусу (гуртожиток спецконтингенту) 
«Літер Б-3» площею 62,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43005, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Подано лише одну 
заяву від претендента ТзОВ «Інвестиційна група «Захід», тому відповідно 
до п. 8 розділу III Положення, конкурс по цьому об’єкту вважається таким, 
що не відбувся. Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення 
конкурсу щодо зазначеного об’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по РІВНЕНСьКІЙ 
та ЖиТОМиРСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 19.03.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту 
малої приватизації – окремому майну – нежитловій будівлі Народицької 
районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ве-
теринарної медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м2, госпо-
дарська будівля загальною площею 48,2 м2, що перебувають на балансі 
Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, за 
адресою: Житомирська обл., Народицький р-н, с. Одруби, вул. Гребля, 
2а (вартість виконання – 4495,00 грн, строк виконання – 3 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;

Фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по об’єктах 
малої приватизації:

окремому майну – нежитловій будівлі дільничної лікарні ветеринарної 
медицини площею 119,7 м2 та двох сараях, що перебувають на балансі 
Новоград-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини, 
за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинської р-н, с. Таращанка, 
вул. Волі, 21 (вартість виконання – 4950,00 грн, строк виконання – 5 кален-
дарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;

окремому майну – нежитлових будівлях загальною площею 155,2 м2, 
а саме: будівля дільничної лікарні та гараж, що перебувають на балансі 
Новоград-Волинської районної державної лікарні ветеринарної медицини, 
за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинської р-н, с. Кам’янка, 
вул. Лісова, 33 (вартість виконання – 4950,00 грн, строк виконання – 5 ка-
лендарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;

Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експер-
тиза» по об’єкту малої приватизації – окремому майну – нежитловому 
приміщенню (частина будівлі) загальною площею 56,8 м2, погребу літ. 
«Б-1», сараю літ. «Г-1» (частина будівлі сараю), що перебувають на ба-
лансі Чуднівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, 
за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Кілки, вул. Садова, 
6 (вартість виконання – 4900,00 грн, строк виконання – 5 календарних 
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;

Фізичну особу – підприємця Венгловського Романа Адольфовича по 
об’єкту малої приватизації – окремому майну – станції знезалізнення води з 
двома артсвердловинами, що перебувають на балансі Басейнового управ-
ління водних ресурсів річки Прип’ять, за адресою: м. Житомир, вул. По-
кровська, 239в (вартість виконання – 4450,00 грн, строк виконання – 4 ка-
лендарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;

Фізичну особу – підприємця Музичука Петра Олександровича по 
об’єкту малої приватизації – окремому майну – будівлі Романівської район-
ної державної лікарні ветеринарної медицини літ. «А-1» площею 118,2 м2, 
сараю літ. «Б-1» площею 37,0 м2, що перебувають на балансі Романівської 
районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: Жито-
мирська обл., Романівський р-н, с. Вільха, вул. Миропільська, 8 (вартість 
виконання – 4800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта державної власності, проведеного 02.04.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору орен-
ди – приміщення ательє загальною площею 220,5 м2 на першому поверсі 
житлового будинку, що обліковується на балансі філії «Центральна» Кон-
церну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець-
Подільський визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 25.03.2020

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

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку площею 1,0 м2. Най ме ну вання ба лан-
со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,84/2, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін 
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 349,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський художньо-технічний ко-
ледж. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Сумгаїтська, 13/2, м. Чер-
каси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 29.02.2020. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано 
ПП «ТОВА». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість по-
слуг – 349,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень загальною 
площею 168,45 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Черкаській області. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін 
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1035,00 грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності, окреме майно – будівля бару (літ. ж’-1) загальною площею 
181,8 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дитя-
чий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива». Спосіб приватизації – викуп 

ПАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 
21355747). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкаський 
р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6. Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях. Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін вико-
нання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1100,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
від 01.04.2020 

1. Частина адміністративно-виробничого будинку митниці, кафе, роз-
ташованого в адмінбудинку площею 3,0 м2. Волинська обл., Любомльський 
р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження дії договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 1950,00 грн без ПДВ.

2. Частина адмінінбудинку м/п «Ягодин» площею 25,5 м2. Волинська 
обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». 
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1950,00 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта державної 
власності по Він ницькій області, що відбувся 08.04.2020

За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної ді-
яльності – ФОП Рабець О. М. щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
нежитлових вбудованих приміщень у прим. № 1 (№ 6 – № 7) загальною 
площею 42,6 м2 в одноповерховій будівлі складу (літ. Д), що перебувають 
на балансі Він ницького обласного відділення (філії) Комітету з фізично-
го виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, за адресою: 
21050, м. Він ниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), б. 3, з 
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн.

прийнято рішення  
про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях від 09.07.2020 № 12/1-237 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, 
літ. А, загальною площею 387,6 м2 за адресою: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 02360576), 
орган управління – Державна служба статистики України, шляхом 
продажу на аукціоні.

КИїВСЬКА, чЕРКАСЬКА  
та чЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про зміну способу приватизації
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 07 лип-
ня 2020 року № 468 прийнято рішення про зміну способу приватиза-
ції об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі магазину 
площею 186,8 м2 за адресою: Київська область, Баришівський район, 
с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1, яка під час приватизації не увійшла 
до статутного капіталу КСП «Хмельовик» (код ЄДРПОУ 00849942), 
на продаж на аукціоні.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

наказами регіонального відділення Фонду державного май-
на України по львівській, закарпатській та волинській областях  
від 10.07.2020:
  № 00899 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 

приватизації державної власності: окремого майна – частини першо-
го поверху адміністративної будівлі А-5 загальною площею 405,7 м2 
за адресою: Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Волинській 
області (ЄДРПОУ 02359662), орган управління – Державна служба 
статистики України, шляхом продажу на аукціоні без умов;
  № 00900 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 

приватизації державної власності: окремого майна – адмінбудівлі 
загальною площею 367,5 м2 за адресою: Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Драгоманова, 22, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Волинській області (ЄДРПОУ 02359662), орган 
управління – Державна служба статистики України, шляхом продажу 
на аукціоні без умов;
  № 00901 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 

приватизації державної власності: окремого майна – адміністратив-
ної будівлі А-1 загальною площею 346,9 м2 за адресою: Волинська 
обл., м. Ківерці, вул. Незалежності,18, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Волинській області (ЄДРПОУ 
02359662), орган управління – Державна служба статистики України, 
шляхом продажу на аукціоні з умовами;
  № 00903 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 

приватизації державної власності: окремого майна – будівель за-
гальною площею 782,9 м2 за адресою: Львівська обл., м. Пустомити, 
вул. Заводська,10, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Львівській області (ЄДРПОУ 02361400), орган управ-
ління – Державна служба статистики України, шляхом продажу на 
аукціоні з умовами;
  № 00902 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 

приватизації державної власності: окремого майна – будівлі «А-2» 
загальною площею 497,8 м2 за адресою: Львівська обл., м. Яворів, 
вул. Котляревського, 3, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Львівській області (ЄДРПОУ 02361400), орган 
управління – Державна служба статистики України, шляхом продажу 
на аукціоні без умов.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 09.07.2020 № 905 
прийнято рішення про приватизацію окремого майна, а саме: ад-
міністративна будівля загальною площею 494,7 м2 за адресою: 
Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 13, балансоутримувач – 
Головне управління статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 
02362227).
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до уваги оцінюваЧів

Фонд державноГо майна України

наказ

19.06.2020 м. київ № 1053

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 04 березня 2019 року № 185/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року 
№ 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – 
товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ВБ ЕКСПЕРТС» 
(вх. Фонду державного майна України від 29 травня 2020 року № 19/6463), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 берез-
ня 2019 року № 185/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ВБ ЕКСПЕРТС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
37414147).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

19.06.2020 м. київ № 1054

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 03 квітня 2020 року № 258/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТ АЛЬЯНС 
ГРУП» (вх. Фонду державного майна України від 10 червня 2020 року 
№ 19/7836), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 квітня 
2020 року № 258/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ЕКСПЕРТ АЛЬЯНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄД-
РПОУ 43565107).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

22.06.2020 м. київ № 1063

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 02 лютого 2018 року № 100/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – 
ФОП) Мартиненко Олени Олександрівни (вх. Фонду державного майна 
України від 16 червня 2020 року № 19/8474), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 лютого 
2018 року № 100/18, виданий Фондом державного майна України ФОП 
Мартиненко Олені Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2916701747).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

22.06.2020 м. київ № 1064

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 04 березня 2019 року № 186/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ХАРКІВЕКСПЕРТ» (вх. 
Фонду державного майна України від 16 червня 2020 року № 19/8507), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 березня 
2019 року № 186/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ХАРКІВЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
42816012).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

22.06.2020 м. київ № 1065

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 26 березня 2019 року № 232/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТІНО» (вх. 
Фонду державного майна України від 16 червня 2020 року № 19/8501), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 берез-
ня 2019 року № 232/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ЕКСПЕРТІНО» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
42815511).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

22.06.2020 м. київ № 1066

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 12 липня 2019 року № 538/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ПЛАТОН ЕКСПЕРТ» (вх. 
Фонду державного майна України від 16 червня 2020 року № 19/8509), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 липня 
2019 року № 538/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ПЛАТОН ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43031943).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

23.06.2020 м. київ № 1076

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 02 вересня 2019 року № 693/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ 
«СТАНДАРТ» (вх. Фонду державного майна України від 16 червня 2020 
року № 19/8493), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 вересня 
2019 року № 693/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 43131421).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

23.06.2020 м. київ № 1077

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 03 травня 2019 року № 334/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «БІЗНЕС-СЕРВІС «НЕ-
РУХОМІСТЬ» (вх. Фонду державного майна України від 19 червня 2020 
року № 19/9094), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 травня 
2019 року № 334/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«БІЗНЕС-СЕРВІС «НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би в ЄДРПОУ 41596594).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

23.06.2020 м. київ № 1078

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 13 грудня 2019 року № 958/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ПАЛЬЧИНСЬКАЯ І 
ПАРТНЕРИ» (вх. Фонду державного майна України від 10 червня 2020 
року № 19/7835), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13 грудня 
2019 року № 958/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ПАЛЬЧИНСЬКАЯ І ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 38322267).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

23.06.2020 м. київ № 1079

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 04 квітня 2019 року № 264/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ПАРТНЕР В НЕРУХО-
МОСТІ» (вх. Фонду державного майна України від 16 червня 2020 року 
№ 19/8515), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 квітня 
2019 року № 264/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ПАРТНЕР В НЕРУХОМОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 42816080).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

23.06.2020 м. київ № 1083

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 05 травня 2020 року № 372/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у 
зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «АСА ФІНАНС ГРУП» (вх. Фонду державного 
майна України від 16 червня 2020 року № 19/8511), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 травня 
2020 року № 372/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«АСА ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
37693458).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

заступник Голови Фонду андрій єГоров

Фонд державноГо майна України

наказ

25.06.2020 м. київ № 1096

про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 25 травня 2018 року № 425/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приват-
ного підприємства (далі – ПП) «ЄВРОЛЬВІВ» (вх. Фонду державного майна 
України від 09 червня 2020 року № 19/7629), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 трав-
ня 2018 року № 425/18, виданий Фондом державного майна України 
ПП «ЄВРОЛЬВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
30489588).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.


