
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

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

відомості
приватизації

Офіційне видання фОнду державнОгО майна україни

засновано у вересні 1993 року № 13 (1293), 18 березня 2020 року

Прийнято рішення 
Про Приватизацію

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення 
про приватизацію
  Наказом Фонду державного 

майна України від 16.03.2020 
№ 481 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної 
власності – державного пакета 
акцій розміром 100 % статутного 
капіталу ПрАТ «Готель «Дніпро» 
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м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 1/2).
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приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

департамент приватизації,  
т. 200-31-64мала приватизація

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

результати Продажу об’єктів малої Приватизації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля – адміністра-
тивний будинок загальною площею 195,9 м2 за адресою: 47600, Тернопільська об-
ласть, Козівський район, смт Козова, вул. Грушевського, 19 приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Івашківом Олегом Романовичем 
за ціною 618 001,20 грн (шістсот вісімнадцять тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі 
ПДВ – 103 000,20 грн (сто три тисячі грн 20 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВС\\\\\\ЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – автомобіль ГАЗ 33021-212, рік випуску – 2005, колір синій, 
номер кузова 33020050292178, номер шасі Х9633021052036970 (місце зна хо-
дження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13) приватизовано 
фізичною особою – Мантикою Олексієм Олеговичем, якого визнано переможцем 
електрон ного аукціону із зниженням стартової ціни, за 60 000,00 грн (шістдесят 
тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 10 000,00 грн (десять тисяч гри-
вень 00 копійок).

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

Об’єкт малої приватизації – будинок відпочинку загальною площею 62,9 м2 за 
адресою: Рівненська область, Володимирецький район, смт Володимирець, вул. Лі-
сова поляна, 18/2 приватизовано переможцем електрон ного аукціону фізичною 
особою – Ямпольським Віктором Петровичем. Ціна продажу на аукціоні становить 
62 100,00 грн (шістдесят дві тисячі сто гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 10 350,00 грн 
(десять тисяч триста п’ятдесят гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будинок відпочинку загальною пло-
щею 66,3 м2 за адресою: Рівненська область, Володимирецький р-н, смт Володи-
мирець, вул. Лісова поляна, 18/1, ба лан со ут римувач – відсутній, приватизовано 
фізичною особою – Ямпольським Віктором Петровичем (код 2970707734), який 
єдиний подав заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни. Ціна, за якою 
придбано об’єкт без урахування ПДВ, становить 51 750,00 грн (п’ятдесят одна ти-
сяча сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), сума ПДВ становить 10 350,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації, окремого майна

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля магазину «Дари лісів» пло-
щею 473,4 м2, що орендується фізичною особою – підприємцем Баранівським О. П. 
та знаходиться за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 69. Ба лан со ут римувач: 
Державне підприємство «Житомирське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 
22050949). Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем за 
ціною 1233207,00 грн (один мільйон двісті тридцять три тисячі двісті сім гривень 
00 копійок), у т. ч. ПДВ – 205534,50 грн (двісті п’ять тисяч п’ятсот тридцять чотири 
гривні 50 копійок).

фонд державного майна України повідомляє

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду  
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 закону україни «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 10.03.2020 № 436.

Продовження таблиціДодаток 11 
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 

(у редакції наказу Фонду від 10.03.2020 № 436)

ПЕРЕЛІК 
інших об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2019 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

Апарат Фонду

05468498 Єдиний майновий комплекс державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості» Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
00190325 Єдиний  майновий комплекс державної установи «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» м. Харків, вул. Сумська, 1 Апарат Фонду
03799676 Мале підприємство «АНСЕРВ» м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3 Національна академія наук України
13692011 Мале підприємство «ЛІТМАШ» м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1 Національна академія наук України

31565748 Дочірнє підприємство «Зварювальні технології» НТК «ІЕЗ ім. Є. О. Патона» НАН України м. Київ, вул. Боженка, 11 Національна академія наук України
13686507 Дочірнє підприємство «ФАЗА» м. Київ, просп. Науки, 31 Національна академія наук України

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 11.03.2020 № 442.

ПЕРЕЛІК 
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств,  

заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, що підлягають приватизації в 2020 році

Код 
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Статутний 

капітал, грн

Державна 
част-
ка, % 

Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

38972277 ТОВ «ДОБРОБУТ-ПАРТНЕР» 18018, м. Черкаси, пров. 
Анатолія Пашкевича, 2

7326709,07 30,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Чер-
каській та Чернігівській областях

Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

14314311 АТ «Хімтекстильмаш» 14001, м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

994819,00 100,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Чер-
каській та Чернігівській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації,  
що підлягають приватизації в 2020 році» 

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

4601819 ПрАТ «Проектно-конструкторський 
інститут конвеєробудування»

м. Львів, вул. Базарна, 20 324850,00 72,6920 Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закар-
патській та Волинській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році»

Апарат Фонду

14315718 ПАТ «Науково-дослідний інститут 
прогресивних наукових та техніч-
них досліджень «Вектор»

м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а 7281800,00 100,0000 Міністерство енергетики та захисту довкілля 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації,  
що підлягають приватизації в 2020 році»

02573547 ПрАТ «Готель «Дніпро» м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2 80923400,00 100,0000 Апарат Фонду Наказ Фонду від 11.03.2020 № 442 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2020 році» (із змінами)

Продовження рубрики на стор. 12



2 відомості
приватизації
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Продаж об’єктів малої Приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про проведення продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, 
а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 
240,3 м2; тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський  
район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а, 
що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат»  
(код за ЄДРПОУ 14309787)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлова будівля, а саме: будівля їдальні, Ааа1а2а3г, 
загальною площею 240,3 м2; тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ; 
огорожа, № 1.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район, 

с. Березівка, вул. Шевченка, 6а.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля їдальні має один поверх, 

окремо розташована. До складу об’єкта входять: будівля їдальні (літ. 
А), прибудови (літ. аа1а2), ґанок (літ. г), тротуар (І, ІІ), вимощення (ІІІ), 
огорожа (№ 1). Фундаменти будівлі – бетонні блоки; стіни, перего-
родки  цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шифер; 
підлога – плитка керамічна, з рулонних матеріалів, дерев’яна; вікна, 
двері – дерев’яні, металеві; каналізація; тротуар, вимощення – ас-
фальтобетон; огорожа – дерев’яні рейки; оснащення – опалення, 
електроосвітлення, водопровід. Рік побудови – 1969. Приміщення 
не використовується і потребує ремонту. На даний час будівля не 
підключена до інженерних мереж, елементи інженерних мереж зна-
ходяться у зруйнованому стані. Право державної власності зареє-
стровано 12.09.2013, номер запису 2466923.

Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не при-
своєно.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дні-
пропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 квітня 2020 року, час 

проведення визначається електрон ною торговою системою авто-
матично.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – не-
житлової будівлі, а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г, загальною пло-
щею 240,3 м2; тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: 
Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шев-
ченка, 6а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Схід-
ний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі, а саме: будівлі їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 
240,3 м2; тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: Кіро-
воградська обл., Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевчен-
ка, 6а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 130 020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 010,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 65 010,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 002,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6501,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 501,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 

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

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

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
4. Додаткова інформація

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонд державного майна Укра-
їни 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 електрон них майданчи-

ків гарантійних внесків
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонд державного майна Укра-

їни 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 електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Березів-
ка, вул. Шевченка, 6а. Контактна особа: директор Смолінської шахти 
Карапузіков Олександр Миколайович, телефон (05258)31353, адреса 
електрон ної пошти: secretar_smolino@ukr.net.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6; адреса веб-сайта: 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 осо-
ба – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 
332579; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 05.03.2020 № 12/01-42.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000005-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 300,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 650,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 650,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – 
гараж на дві машини загальною площею 51,03 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
Томаківський р-н, смт Томаківка, вул. Незалежна, 
1 та перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у Томаківському районі 
Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729802)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  гараж на дві машини 
загальною площею 51,03 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, 

смт Томаківка, вул. Незалежна, 1.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окре-

мо розташовану будівлю гаража на дві машини загальною площею 
51,03 м2. Приміщення цегляне, покрите шифером, перекриття залізо-
бетонне, підлога бетонна, забезпечене електроенергією. Приміщен-
ня знаходиться в задовільному стані та придатне для експлуатації. 
Функціональне використання приміщень – розміщення транспортних 
засобів. Право власності на об’єкт зареєстровано 17.07.2013, реє-
страційний номер об’єкта 109902412254.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 
0,0096 га (кадастровий номер 1225455100:03:001:1038) належить 
Томаківській районній державній адміністрації. Цільове призначен-
ня – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови. Право постійного користування земельною ділянкою заре-
єстровано за Управлінням Державної казначейської служби України 
у Томаківському районі Дніпропетровської області.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інфор-
мація відсутня.

Інформація про ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-
чейської служби України у Томаківському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 36729802), яке знаходиться за адресою: 
53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Л. Українки, 51.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 10 квітня 2020 року. Час про-

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 2 751,54 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 375,77 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 375,77 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

тами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у роз-

мірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із спо-
собів:

продаж на аукціоні без умов – 275,15 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 137,58 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 137,58 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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 електрон них майданчи-

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

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

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 електрон них майданчиків, від-

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дні-
пропетровській, 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 веб-сайта: 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 електрон ної 
пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 10.03.2020 № 12/01-76-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000008-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 ка-
лендарних днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 27,52 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13,76 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13,76 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності 
соціально-культурного призначення – клуб школяра, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. Можайського, 8Б та перебуває 
на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»  
(код за ЄДРПОУ 00178353)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  клуб школяра.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 

вул. Можайського, 8Б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляну двоповерхо-

ву будівлю з напівпідвалом, стіни побудовано з силікатної цегли. Рік 
введення в експлуатацію – 1999, загальна площа будівлі – 730,8 м2. 
Будівлю прибудовано до дев’ятиповерхового житлового будинку. 
Будівля знаходиться в незадовільному стані, вікна та двері відсутні, 
внутрішня розводка електроосвітлення, водопровід гарячої та хо-
лодної води, водо-каналізаційні мережі відсутні, дах та перекриття 
потребують ремонту. Об’єкт не використовується за призначенням 
більше 10 років. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
1838210112124.

Інформація про земельну ділянку: право оренди або право ко-
ристування земельною ділянкою не оформлено. Кадастровий но-
мер відсутній.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугіл-
ля» (код за ЄДРПОУ 00178353), яке знаходиться за адресою: 51400, 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна,76.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 15 квітня 2020 року. Час про-

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

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

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 75 667,22 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 37 833,61 грн;
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продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37 833,61 грн.

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-
тами аукціону нараховується податок на додану вартість.

Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у роз-
мірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із спо-
собів:

продаж на аукціоні з умовами – 7 566,72 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 783,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 783,36 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
збереження соціально-культурного призначення з можливістю 

перепрофілювання.
4. Додаткова інформація

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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 електрон них майданчи-

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

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

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 електрон них майданчиків, від-

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дні-
пропетровській, 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 веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон-
ної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 06.03.2020 № 12/01-74-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000017-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 кален-
дарних днів від дати опуб лі ку вання інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 756,67 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 378,34 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 378,34 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов  об’єкта малої приватизації 
державної власності – окремого майна – нежитлової 
будівлі контори за адресою: Закарпатська обл., 
м. Берегово, просп. Геологів, 31б, що перебуває 
на балансі Державного підприємства 
«Українська геологічна компанія»

1.  Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – нежитлова будівля контори.
Місце зна хо дження об’єкта: 90200, Закарпатська область, м. Бе-

регово, просп. Геологів, 31б.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля контори літ. А загальною 

площею приміщень 100,4 м2. Земельна ділянка під об’єктом при-
ватизації не сформована, зареєстровані державні акти на землю за 
вищевказаною адресою відсутні.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Українська геологіч-
на компанія». Код за ЄДРПОУ 38078094. Адреса ба лан со ут римувача: 
02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10. Контактна особа – Набієв Ша-
фагат Ширін огли, тел. (044) 564-87-26.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 10 квітня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 

системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності: 
окремого майна – нежитлової будівлі контори за адресою: Закар-
патська обл., м. Берегово, просп. Геологів, 31б, що перебуває на ба-
лансі Державного підприємства «Українська геологічна компанія», 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 2 599,91 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 299,96 грн (без ПДВ).
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 299,96 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 259,99 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 130,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 130,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

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

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

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

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

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

м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 

30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору 
купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»).

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Закарпатській області РВ ФДМУ по Львівській, Закар-
патській та Волинській областях за адресою: 88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (0312) 61-38-83 , час 
роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна осо-
ба: Качур Марія Михайлівна, тел. (0312) 61-38-83, адреса електрон-
ної пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: zakarpattia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2020-01-21-000001-3.

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

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

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 26,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 13,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електрон ній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
площею 103,9 м2 за адресою: Львівська область, 
Дрогобицький р-н,с. Нове Село, вул. Дрогобицька, 
92, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h нежитлова будівля площею 103,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська область, Дрогобиць-

кий р-н,с. Нове Село, вул. Дрогобицька, 92.
Відомості про об’єкт: рік побудови об’єкта – до 1929 року. Фун-

дамент будинку – бутовий, візуально не простежується. Стіни глино-
битні та дощаті, частково зруйновані. Дерев’яне перекриття прогни-
ло і частково зруйнувалося. Покрівля – черепиця, місцями відсутня. 
Комунікації відключені.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земель-
ній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Управління ве-
теринарної медицини у Дрогобицькому районі(припинено). Када-
стровий № 4621280300:02:002:0050.

Ба лан со ут римувач: Головне управління Держпродспоживслужби 
у Львівській області, ЄДРПОУ 40349068.

Адреса ба лан со ут римувача: 79000, Львівська область, м. Львів, 
вул. Дмитра Вітовського, 18.

Контактна особа – Гнилянський Петро Степанович, начальник 
адміністративно-господарського відділу Головного управління Дер-
жпродспоживслужби у Львівській, тел. (380) 067-7221488.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 17 квітня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

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

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

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі площею 
103,9 м2 за адресою: Львівська область, Дрогобицький р-н,с. Нове 
Село, вул. Дрогобицька, 92, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби у Львівській області, здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 105 444,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 52 722,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 52 722,00 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 544,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 272,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 272,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

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

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
в розмірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки 
об’єкта, в сумі 2080,00 грн (дві тисячі вісімдесят гривень 00 коп.) на 
рахунок органу приватизації № UA788201720343130003000157855 
в ДКСУ, одержувач – Регіо наль не відділення ФДМУ по Львівській 
області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 
820172, адреса:  01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

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

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

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

м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, теле-
фон для довідок: (032) 261-62-14. Час роботи регіо наль ного відділен-
ня з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті регіо наль ного відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000024-2.

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

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

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 054,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 527,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 527,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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



4 відомості
приватизації

18 березня 2020 року № 13 (1293)



 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності: окремого майна – групи інвентарних 
об’єктів у складі: автонавантажувач, автокран МКГ-
16 гусеничний самохідний, автомашина УАЗ-469Б 
за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а, 
що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою 
відповідальністю «РЕМ-ТРЕСТ»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: автонавантажувач, автокран МКГ-16 гусеничний 
самохідний, автомашина УАЗ-469Б.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Львів, вул. Братів Міхновсь-

ких, 32а.
Відомості про об’єкт. внаслідок тривалого зберігання механізми 

зазнали значної корозії, виявлення шилдиків чи ідентифікаторів кузо-
ва або моделі неможливе, не експлуатується більше 15 років.

Автонавантажувач: виробник – Львівський завод автонаванта-
жувачів, модель 4045, 1990 року виготовлення, технічний стан не-
задовільний, у неробочому стані, фізичний знос: 80 %, зберігається 
під відкритим небом, строк служби – 40 років, потужність: 58 кВт, 
вантажопідйомність – 5 т, тип двигуна – бензиновий. Призначення – 
розвантаження та завантаження, вилкова лопата.

Автокран МКГ-16 гусеничний самохідний: 1984 року виготовлен-
ня, технічний стан незадовільний, у неробочому стані, некомплек-
тний (відсутні: гусениці, стріла), фізичний знос: 80 %, зберігається 
під відкритим небом, потужність: 60 к.с., вантажопідйомність – 16 т, 
строк служби – 36 років, тип двигуна – бензиновий. Призначення – 
розвантаження та завантаження стрілою типу «гусь».

Автомашина УАЗ-469Б: рік випуску  не встановлений, без реєстра-
ції, технічний стан незадовільний, у неробочому стані, некомплектний, 
під розбирання, фізичний знос: 80 %, зберігається у складському 
приміщенні. Потужність: 92 к.с., двигун 2,45л, строк служби – 35 ро-
ків, призначення – перевезення людей та вантажів (позашляховик), 
тип двигуна – бензиновий.

Ба лан со ут римувач: зберігач: ТОВ «РЕМ-ТРЕСТ». Договір збері-
гання від 16.07.2015 № 15/11 (зі змінами від 18.12.2015).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 17 квітня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

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

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.
3.Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у скла-
ді: автонавантажувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, авто-
машина УАЗ-469Б здійснюється відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). Покупець об’єкта приватиза-
ції має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 163 764,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 81 882,00 грн без ураху-

вання ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 81 882,00 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16 376,40 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 8 188,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8 188,20 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем Регіо наль ному відділенню ФДМУ по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях вартості послуг 
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
об’єкта у сумі 1 780,00 грн (одна тисяча сімсот вісімдесят гривень), 
(договір від 27.02.2020 № 03/20) протягом 30 днів з дати нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі-продажу на рахунок № UA7882017
20343130003000157855, ДКСУ, м Київ. Банк одержувача – Державна 
казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна,6. МФО 820172. 
Одержувач коштів: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. ЄД-
РПОУ  42899921.

Рахунок  № UA118201720355569001001157855, ДКСУ, м Київ. 
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6. МФО 820172;

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄД-
РПОУ 42899921.

Рахунок №UA868201720355269001000157855 в ДКСУ, м. Київ. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6. МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора 
ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків опе-
раторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційни-

ми покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/ info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

Най ме ну вання організатора аукціону:
Регіо наль не відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3, тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032) 255-38-55. 
Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса 
ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Дідик Оксана Степанівна, тел. (032) 261-62-14
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті регіо наль ного відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000016-2.

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

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

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 637,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 818,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 818,82 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

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
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс нежитлових 
будівель та споруд.
Місце зна хо дження об’єкта: Миколаївська обл., смт Веселинове, 

вул. Сонячна (Червоноармійська), 32.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Головне управління Держ-

продспоживслужби в Миколаївській області, ЄДРПОУ 40327023.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: м. Ми-

колаїв, просп. Центральний, 288, телефони: (0512) 24-00-23; (0512) 
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 розта-
шовані 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 

обштукатуреними і пофарбованими фасадами. Приміщення об-
штукатурені і пофарбовані. Інженерне обладнання: газопостачання, 
централізоване опалення від власного газового котла, електропос-
тачання. Технічний стан будівлі незадовільний, загальна площа при-
міщень – 61,9 м2;

літня кухня – окремо розташована одноповерхова будівля з об-
штукатуреними і пофарбованими фасадами. Під частиною будівлі є 
погріб з самостійним виходом на територію комплексу. Інженерне 
обладнання: пічне опалення, електропостачання. Технічний стан 
будівлі незадовільний, 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. Тех-
нічний 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 по-

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

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 квітня 2020 року, 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Микола-
ївська обл., смт Веселинове, вул. Сонячна (Червоноармійська), 32.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до 
Управління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Одеській та Миколаївській 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: 
150020,00 грн (сто п’ятдесят тисяч двадцять гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 15002,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 75010,00 грн (сімдесят п’ять тисяч де-
сять гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 7501,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

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

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 гривень) за 

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Одесь-
кій та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика 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, понеді-
лок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

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

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в роз-
мірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунки оператора електрон ного майданчика, відкриті для 
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на 
веб-сторінці адміністратора:https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-
ський рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній 
казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: 
Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській облас-
тях, код ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

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

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

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях від 11.03.2020 № 52-У «Про за-
твердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватиза-
ції» комплекс нежитлових будівель та споруд що перебуває на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській об-
ласті, ЄДРПОУ 40327023 та розташований за адресою: Миколаївська 
обл., смт Веселинове, 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 знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 1500,2 грн.

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

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
контрольно-насіннєвої лабораторії з допоміжними 
будівлями.
Місце зна хо дження об’єкта: Миколаївська обл., смт Єланець, 

вул. Весняна (Щорса), 7.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Головне управління Держ-

продспоживслужби в Миколаївській області , ЄДРПОУ 40327023.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: м. Ми-

колаїв, просп. Центральний, 288, телефони: (0512) 24-00-23; (0512) 
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 
розташовані на огородженій території в центральній частині насе-
леного пункту. Під’їзд до об’єкта здійснюється вулицею Весняна з 
ґрунтовим покриттям.

У складі об’єкта приватизації:
контрольно-насіннева лабораторія – окремо розташована одно-

поверхова будівля з обштукатуреними і пофарбованими фасадами. 
Приміщення обштукатурені і пофарбовані. Інженерне обладнання: 
газопостачання, централізоване опалення від власного газового 
котла, електропостачання. Технічний стан будівлі незадовільний, 
загальна площа приміщень – 103,9 м2;

гараж – окремо розташована одноповерхова будівля з обшту-
катуреними і пофарбованими фасадами. Приміщення не обштука-
турене. Гаражний бокс має оглядову яму. Інженерне обладнання: 
електропостачання. Технічний стан будівлі незадовільний, загальна 
площа – 49,1 м2.

Вбиральня, споруди № 1, 3 і 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 громад-
ської забудови, для розміщення адмінбудинку, допоміжних будівель 
та споруд, площа – 0,0791 га.

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 квітня 2020 року, 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

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

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до 
Управління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Одеській та Миколаївській 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.
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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 гривень 00 копі-
йок).

Розмір гарантійного внеску: 13206,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 66030,00 грн (шістдесят шість тисяч 
тридцять гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 6603,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 66030,00 грн (шістдесят шість тисяч тридцять 
гривень 00 копійок).

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 гривень) за 

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Одесь-
кій та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика 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, понеді-
лок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

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

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в роз-
мірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунки оператора електрон ного майданчика, відкриті для 
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на 
веб-сторінці: адміністратора:https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-
ський рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній 
казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: 
Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській облас-
тях, код ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

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

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

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях від 11.03.2020 № 53-У «Про 
затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої привати-
зації» нежитлова будівля контрольно-насінневої лабораторії з допо-
міжними 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 знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 1320,6 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 660,3 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення – бази відпочинку за адресою: Сумська 
область, Шосткинський район, сільська рада Собицька, 
«Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н), що перебуває 
на балансі ПрАТ «Шосткинський завод хімічних 
реактивів» (код за ЄДРПОУ 05761264)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: ПрАТ «Шосткинський завод 

хімічних реактивів».
Місце зна хо дження управління: 41100, Сумська область, м. Шост-

ка, вул. Індустріальна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05761264.
Пропонується до продажу h  об’єкт соціально-культурного 
призначення – база відпочинку, до складу якого входять 
переважно дерев’яні каркасно-щитові літні будинки для відпочинку 
в кількості 53 од., у тому числі: 8 – цегляні, 2 – шлакоблок, 1 – 
гіпсоблок, їдальня  дерев’яна, склад  цегляний, приймальне 
відділення  дерев’яне, більярдна – металевий каркас, склад 
з погрібом  цегляний, альтанка  дерев’яна, сараї дерев’яні, сарай – 
гіпсоблок, вбиральня – гіпсоблок, артезіанська свердловина – 
металеві труби. Рік введення споруд в експлуатацію – 1960. Опалення, 
водопостачання, електропостачання, обладнання відсутні.
Об’єкт в оренду не передавався, не використовувався понад 

10 років.
Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за дер-

жавою в особі Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях.

Об’єкт розташований за межами населеного пункту – с. Собич, 
на території Собицької сільської ради в лісовому масиві на березі 
річки Десна.

Земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий 
табір, перебуває у постійному користуванні ДП «Шосткинське лісо-

ве господарство». Об’єкт розташований на землях лісового фонду, 
межує з прибережною смугою, що накладає деякі обмеження у його 
використанні. Земельна ділянка розташована в лісовому масиві 
Собицького лісництва, в кварталі 2, що віднесений до рекреаційно-
оздоровчих лісів поза межами зелених зон з особливим режимом 
користування, має загальнодержавний характер власності на при-
родний ресурс рекреаційного призначення.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 квітня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – база 
відпочинку, що перебуває на балансі ПрАТ «Шосткинський завод хі-
мічних реактивів», здійснюється відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта соціально-культурного призначення має відпо-
відати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 16896,78 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8448,39 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8448,39 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1689,68 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 844,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 844,84 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Збереження профілю діяльності протягом одного року.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

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

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

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Пол-

тава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська область, Шосткин-
ський район, сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квар-
тал № 2 (б/н).

ПІБ контактної особи на об’єкті. Генеральний директор ПрАТ 
«Шосткинський завод хімічних реактивів» Бугаков Сергій Іванович, 
тел. 05449 2 14 80.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
10.03.2020 № 331.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000039-3.

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

(тридцять) днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

168,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 84,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 84,48 грн.

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі трансформаторної станції загальною площею 
42,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс», за адресою: 34100, 
Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, ба лан со-
ут римувач – відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля трансформаторної станції 
загальною площею 42,9 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс».
Місце зна хо дження об’єкта: 34100, Рівненська обл., м. Дуброви-

ця, вул. Гагаріна, 88.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля трансформаторної 

станції – одноповерхова цегляна окремо розташована будівля за-
гальною площею 42,9 м2 знаходиться в периферійній зоні міста, на 
відстані 3,5 км від центру міста. Фундамент бутобетонний стрічковий; 
стіни цегляні; перекриття – з/бетонні плити; покрівля – руберойд; 
підлога  бетонна, двері дерев’яні; оздоблення – штукатурка, вод-
не та масляне фарбування. Будівля характеризується задовільним 
технічним станом.

Згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Рівнен-
ській області № 8-17-0.2-3128/2-19 від 27.06.2019 інформація про 
земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 13 квітня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опуб лі ку вання відповідного інформаційного повідомлення в 
електрон ній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних про-
позицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

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

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

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами – 58 440 грн (п’ятдесят вісім 
тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 5 844 грн (п’ять тисяч вісімсот 
сорок чотири гривні 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 29 220 грн (двадцять дев’ять тисяч 
двісті двадцять гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 2 922 грн (дві тисячі дев’ятсот 
двадцять дві гривні 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 29 220 грн (двадцять дев’ять тисяч 
двісті двадцять гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 2 922 грн (дві тисячі дев’ятсот 
двадцять дві гривні 00 копійок).

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

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, 
в розмірі 20 % здійснюється протягом 30 календарних днів з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Умови продажу:
1. Відшкодування переможцем аукціону Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській об-
ластях вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення 
незалежної оцінки в сумі  3400 грн (три тисячі чотириста гривень 00 
копійок) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвід-
чення договору купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опуб лі ку вання інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).
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4. Додаткова інформація
1. Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ – 
42956062;

Рахунок  № UA308201720355559003001141358 (для перерахуван-
ня реєстраційного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ.

МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок  № UA088201720355259003000141358 (для перераху-

вання гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.  
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

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

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

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

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях.

Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, 
телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіо-
наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної 
пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіо наль ного відділення ФДМУ по Рівненській 
та Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.
html, у розділі «Каталог об’єктів».

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
наль ного відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
від 10 березня 2020 р. № 157 (протокол № 5 від 10.03.2020 засідання 
аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-05-31-000002-1.

Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-

тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опуб лі ку вання інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опуб лі ку вання інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 584,00 грн 
(п’ятсот вісімдесят чотири гривні 40 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
292,00 грн (двісті дев’яносто дві гривні 20 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціо-
ну становить 1 % (один відсоток) – 292,00 грн (двісті дев’яносто дві 
гривні 20 копійок).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінювачів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 24.02.2020 м. Київ № 317

Щодо анулювання сертифіката  
суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ По-
ложення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї-
ни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), 
враховуючи наказ Фонду державного майна України від 13 лютого 
2020 року № 264 «Щодо внесення відповідних змін до Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оціню-
вача Цілюріка В. В.», яким позбавлено (анульовано) Цілюріка Воло-
димира Валентиновича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфі-
каційного документа оцінювача – свідоцтва від 22 грудня 2000 року 
№ 337, виданого Фондом державного майна України спільно з ТОВ 
«Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л», а також враховую-
чи те, що Цілюрік В. В. був заявлений оцінювачем у штатному складі 
товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТ-
АЛЬЯНС» під час прийняття Фондом державного майна України рі-
шення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31 лип-
ня 2019 року № 604/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 34289017).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо 
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 02.03.2020 м. Київ № 375

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 06 березня 2018 року № 205/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвер-
дженого 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 фізич ної осо-
би – підприємця (далі – ФОП) Станкевич Катерини Юріївни (вх. Фонду 
державного майна України від 18 лютого 2020 року № 1335/04843), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06 берез-
ня 2018 року № 205/18, виданий Фондом державного майна України 
ФОП Станкевич Катерині Юріївні (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3157319782).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо 
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 06.03.2020 м. Київ № 424

Щодо анулювання сертифікатів  
суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 27 берез ня 
2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), відповідно до нака-
зу Фонду державного майна України від 04 лютого 2020 року № 199, 
яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-
оцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають напрямам 
і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяль-
ності – суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять 
зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, вида-
ні Фондом державного майна України суб’єктам господарювання 
згідно з додатком.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оці-
ночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування 
громадськості про зміст цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ

Додаток  
до наказу Фонду  

державного майна України  
від 06.03.2020 № 424

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати 

суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням дії 
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Номер 
з/п

Суб’єкти господарю-
вання

Регіон Код  
за ЄДРПОУ

Номер сертифі-
ката суб’єкта оці-
ночної діяльності

Дата видачі серти-
фіката суб’єкта оці-

ночної діяльності

1 ТОВ «ІНВЕСТ – СТОР» м. Житомир 41562130 513/18 18-06-2018

2 Кузьменко Лариса 
Іванівна

м. Київ 2474707904 347/19 07-05-2019

3 Магоня Олександр Ва-
сильович

Чернігівська 
обл.

3016002732 1146/17 28-11-2017

4 Маляр Микола Іванович м. Запоріжжя 1716909099 983/18 18-12-2018

5 ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТ-
ЕКСПЕРТ»

Київська обл. 41998075 336/18 17-04-2018

6 Потушинська Олена 
Василівна

Він ницька 
обл. 

2847306447 839/18 26-10-2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 06.03.2020 м. Київ № 425

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 25 квітня 2019 року № 327/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку 
із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНІЯ 
«ЛАДА» (вх. Фонду державного майна України від 27 лютого 2020 
року № 1330/06197), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 квіт-
ня 2019 року № 327/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНІЯ «ЛАДА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 41341913).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо 
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 06.03.2020 м. Київ № 429

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 31 травня 2017 року № 521/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку 
із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ 
СОЮЗ» (вх. Фонду державного майна України від 24 лютого 2020 
року № 1330/05630), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31 трав-
ня 2017 року № 521/17, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 22902329).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо 
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 06.03.2020 м. Київ № 430

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 08 листопада 2017 року № 1069/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою 
суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) 
«АЖІО.» (вх. Фонду державного майна України від 14 лютого 2020 
року № 1371/04395), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 лис-
топада 2017 року № 1069/17, виданий Фондом державного май-
на України ПП «АЖІО.» (ідентифікаційний код юридичної особи  
в ЄДРПОУ 38764849).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо 
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 06.03.2020 м. Київ № 431

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 29 квітня 2017 року № 377/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвер-
дженого 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 оці-
ночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – 
ТОВ) «ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА ФІРМА «АФІНА – ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду 
державного майна України від 17 лютого 2020 року № 1330/04655), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 квіт-
ня 2017 року № 377/17, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА ФІРМА «АФІНА – ЕКСПЕРТ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 30073319).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо 
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                  Андрій ЄГОРОВ
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ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення  
ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про проведення конкурсу з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності, які будуть залучені  
з метою надання послуг з оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: приміщення ательє загальною 
площею 220,5 м2 на першому поверсі житлового будинку.

Ба лан со ут римувач – Філія «Центральна» Концерну «Військторг-
сервіс».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець-
Подільський.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 29.02.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Бартиш Світлана Іванівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-

міщення, частини будівель (нерухомість комплексного використання).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення).

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

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 По-
ложення, а саме:

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

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

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

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

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи 
зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмель-
ницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно).

Конкурс відбудеться через 14 днів після опуб лі ку вання цієї 
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації пов-
новажень у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та 
Хмель ницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Частина приміщення № 81 згідно з технічним паспор-
том площею 8,0 м2 на третьому поверсі адміністративної бу-
дівлі, що обліковується на балансі Головного управління статисти-
ки в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 6.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – громадська організація «Довіра і гарантія».
 2. Частина приміщення площею 2,0 м2 на другому по-

версі прибудови до основної адміністративної будівлі (час-
тина коридору – приміщення № 120 згідно з техпаспортом), 
що обліковується на балансі Регіо наль ного сервісного центру МВС 
в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Юності, 23.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – АТ «Укрбудінвестбанк».
 3. Частина приміщення площею 6,5 м2 на першому поверсі 

адміністративної будівлі (приміщення № 6 згідно з техпаспор-
том), що обліковується на балансі Регіо наль ного сервісного центру 
МВС в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська 
область, м. Коломия, вул. Олекси Довбуша, 11/1.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – АТ «Укрбудінвестбанк».
 4. Частина приміщення площею 5,0 м2 (частина коридо-

ру біля сходової клітки – приміщення № 106 площею 2,5 м2 на 
першому поверсі та частина коридору – приміщення № 120 
площею 2,5 м2 на другому поверсі), що обліковується на балансі 
Регіо наль ного сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – ФОП Стецюк Юрій Володимирович.

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
і складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт 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 від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оці-

ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не по-
винна перевищувати 4500 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення 
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних діля-
нок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль-
ного відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опуб-
лі ку вання цієї інформації о 10.00 в приміщенні Регіо наль-
ного відділення ФДМУ 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 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації

 Назва об’єкта оцінки: підземна фортифікаційна споруда, 
А колишнього військового містечка № 98 загальною площею 
2501,3 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки (підприємства, господарського 
товариства): Івано-Франківська область, Богородчанський район, 
с. Лесівка, вул. Л. Українки, 130.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта 
з метою продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – підземна фортифі-
каційна споруда, А колишнього військового містечка № 98 загальною 
площею 2501,3 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 0 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.12.2019.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

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

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт 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 від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-

ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та 
най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не по-
винна перевищувати 9000 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення 
кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних діля-
нок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль-
ного відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опуб-
лі ку вання цієї інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ 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 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди 

 1. Нежитлове приміщення площею 30,4 м2 за адресою: Київ-
ська обл., Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції, 1, що пе-
ребуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: Фармацевтично-виробниче колективне підприємство 

«Аптека-Димер».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення.
 2. Нежитлове приміщення площею 22,2 м2 за адресою: Київ-

ська обл., Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції, 1, що пе-
ребуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: Фармацевтично-виробниче колективне підприємство 

«Аптека-Димер».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення.
 3. Частина димової труби котельні площею 6,54 м2 та май-

данчик біля котельні площею 15,06 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, що перебуває на балансі ВП НУБіП «Ірпін-
ський економічний коледж».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, пере-

давальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для 
їх розміщення та майданчики, замощення аналогічного функціональ-
ного призначення.
 4. Будівля лакокрасочного цеху та будівля лісосушильної 

камери загальною площею 496,6 м2 за адресою: Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1, що перебуває 
на балансі ДП «Димерське лісове господарство».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «ІБК «УКРСЕРВІСБУД».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі ви-

робничого та складського призначення, зокрема, порівняної площі.
 5. Частина нежитлового приміщення площею 15,7 м2 за 

адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Київський шлях, 48, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київ-
ській області.

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Ліберацький А. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
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Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-
тини будівель адміністративного призначення.
 6. Частина нежитлового приміщення службової будівлі 

площею 2,0 м2 (інв. № 01204, реєстровий номер за ЄРОДВ 
19477064.1.СШФШЕЛ358) за адресою: Київська область, 
м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебуває на балансі РСП «Київ-
центраеро» Украероруху.

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель для розміщення банкоматів, інших автоматів.
 7. Частина нежитлового приміщення будинку «Сатурн» 

ВОРЛ РСП «Київцентраеро» Украероруху площею 3,0 м2 за адре-
сою: Київська область, Бориспільський район, с/р Глибоцька, авто-
дорога м. Бориспіль – с. Глибоке, 4-й км, що перебуває на балансі 
РСП «Київцентраеро» Украероруху.

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ТЕХВЕСТ-

СЕРВІС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, пере-

давальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для 
їх розміщення.
 8. Гідротехнічні споруди рибницьких ставів, а саме: ста-

ву літній «Маточний» (інв. № 228, реєстровий номер за ЄРОДВ 
25592421.70. ААЕЖАЖ344), ставу нагульний № 1 (інв. № 224, реє-
стровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ345), ставу нагуль-
ний № 1-а (інв. № 225, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. 
ААЕЖАЖ346), ставу нагульний № 1-б (інв. № 226, реєстровий номер 
за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ347), ставу нагульний № 2 (інв. 
№ 223, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ348), 
ставу нагульний № 3 (інв. № 222, реєстровий номер за ЄРОДВ 
25592421.70. ААЕЖАЖ349), ставу нагульний № 4 (інв. № 221, реє-
стровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ350), ставу нагуль-
ний № 5 (інв. № 220, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. АА-
ЕЖАЖ351), ставів зимувальних – 3 од. (інв. № 711-713, реєстровий 
номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ342), ставів зимувальних – 6 
од. (інв. № 705-710, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. АА-
ЕЖАЖ343), ставу нагульний № 5а (інв. № 227, реєстровий номер 
за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ352), ставу нагульний № 6 (інв. 
№ 219, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ353), 
ставу нагульний «Глибічок» (інв. № 217, реєстровий номер за ЄРОДВ 
25592421.70. ААЕЖАЖ354), ставу нагульний «Русловий» (інв. № 216, 
реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ355), ставів 
риборозплідника «Вернигорщина» – 5 од. (інв. № 714, реєстровий 
номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ357), ставу риборозплід-
ника № 1 (інв. № 230, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. 
ААЕЖАЖ359), ставу риборозплідника № 2 (інв. № 231, реєстровий 
номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ360), ставу риборозплідни-
ка № 3 (інв. № 232, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. АА-
ЕЖАЖ361), ставів нерестових – 18 од. (інв. № 687-704, реєстровий 
номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ362), ставу нагульний «Се-
веринівка» (інв. № 218, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. 
ААЕЖАЖ356), ставу риборозплідника «Северинівка» (інв. № 229, 
реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ358), за адре-
сою: Київська область, Таращанський район, м. Тараща, с. Кирдани, 
с. Степок, с. Северинівка, що перебувають на балансі Державного 
підприємства «Укрриба».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 11000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, 

аналогічного призначення.
 9. Нежитлове приміщення № 96 площею 10,7 м2 на 2-му 

поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) за 
адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «АС Альянс».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель адміністративного призначення.
 10. Частина малого спортивного залу навчального кор-

пусу № 2 (інв. № 1031003, реєстровий номер за ЄРОДВ 
04543387.1.ИГЯКЧБ002) загальною площею 75,0 м2 за адре-
сою: Київська область, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, 
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Заруба О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель адміністративного призначення.
 11. Приміщення № 104-111 плодоовочевої бази з компре-

сорною і конденсаторною площею 214,4 м2 за адресою: Київська 
область, м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі 
ВП «Авторемонтсервіс».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ВП «Гобелен».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель виробничого призначення.
 12. Нежитлові приміщення будівлі площею 77,5 м2 (реє-

стровий номер за ЄРОДВ 37197165.6.РРИЕФУ212) за адресою: 
Київська область, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебувають 
на балансі ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоак-
тивними відходами».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Ничипорчук О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель складського призначення.

 13. Металевий майданчик площею 4,0 м2 та майданчик 
площею 12,0 м2 димової труби за адресою: Київська обл., Сквир-
ський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, що перебувають на 
балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, за-

мощення аналогічного функціонального призначення та споруди, 
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені 
для їх розміщення.
 14. Виробничі приміщення в адміністративно-побутовому 

корпусі цеху № 16 на 3-му поверсі площею 110,0 м2, адмін-
приміщення в адміністративно-побутовому корпусі цеху № 16 
на 3-му поверсі площею 36,5 м2 та виробниче приміщення 
в будів лі цеху № 3 площею 300,0 м2 за адресою: Київська область, 
м. Бровари, Промвузол, що перебувають на балансі ДП «Завод по-
рошкової металургії».

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

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ПП «Відікаст».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель виробничого призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіо наль ного від-

ділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на-
казом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій 
наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), 
складається із:

підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-

куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку 
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений 
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому 
конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (до-
даток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-

ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурс-
на документація, що містяться в конверті, до відділу управління 
персоналом та проходження державної служби Регіо наль не відді-
лення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, 
кімн. 612.

Конкурс відбудеться 09.04.2020 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративно-вироб-
ничого будинку митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку, 
площею 3,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Лю-
бомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

Ба лан со ут римувач: Волинська митниця Держмитслужби.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження дії договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 44350, Волинська обл., 
Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адмінінбудинку м/п «Яго-

дин» площею 25,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Лю-

бомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2.
Ба лан со ут римувач: Волинська митниця Держмитслужби.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-

ті об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження 
дії договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 44332, Волинська обл., 
Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та допо-

внення до нього (лист ФДМУ від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомен-
дована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 

у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під 
час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2 – 2400,00 грн.

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

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 
2 до Положення є: для об’єктів № 1, 2 – приміщення, частини буді-
вель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна 
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування 
тощо).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

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

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

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

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

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 
14 днів з дня опуб лі ку вання цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ним відділенням ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. 
Телефон для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення студентської 
столової на першому поверсі у гуртожитку № 4 загальною пло-
щею 87,9 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеський на-
ціональний університет ім. І. І. Мечникова.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 
буд. 5.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – 

березень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична 
особа – підприємець Новак Світлана Степанівна (код за ЄДРПОУ 
2480408028); тел. (097) 410-64-97.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

першого поверху у будівлі загальною площею 2,0 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеський на-

ціональний університет ім. І. І. Мечникова.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький буль-

вар, 24/26.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – бе-

резень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична осо-
ба – підприємець Матковський Володимир Іванович (код за ЄДРПОУ 
2572118079); тел. 735-95-24.
 3. Назва об’єкта оцінки: дві ділянки, що є частиною відкри-

того складського майданчика в тилу причалу № 2з, загальною 
площею 5931 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне під-
приємство «Одеський морський торговельний порт».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – бе-

резень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Одеський портовий виробничо-
перевалочний комплекс» (код за ЄДРПОУ 30646621); тел. 377-133, 
378-568, 377-182.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 
2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року 
№ 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії 
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.
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Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки поді-
бності щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 
2 до Положення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2, 3 вище 7570 гривень комісією 
з конкурсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 
02.04.2020. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір. Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 08.04.2020 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для 
довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення тех-
нічного поверху площею 22,3 м2 та ділянка даху площею 25,2 м2 
14-поверхової будівлі навчально-аудиторного корпусу У-1, інв. 
№ 1031000109, літ. «В-14», загальною площею 47,5 м2, що пере-
буває на балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Кирпи-
чова, 2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Лайфселл».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних 
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина покрівлі нежит-

лової 13-поверхової лабораторно-конструкторської будівлі з 
підвалом загальною площею 40,0 м2, що перебуває на балансі 
Державного підприємства науково-дослідного і проектного інституту 
«Союз» (код за ЄДРПОУ 14309830).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Гагаріна, 
168.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Лайфселл».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних 
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення площею 2,56 м2 другого поверху будівлі 
гуртожитку № 1 (реєстровий номер 38177113.1.РЛФФИУ021), 
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 
38177113.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Торська, 16.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Бори-
сов С. І.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення площею 4,0 м2 (2 місця по 2,0 м2 кожне) вестибуля 
першого поверху адміністративно-побутового комбінату, що пе-
ребуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», 
код за ЄДРПОУ 33504964.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський 
р-н, c. Новоекономічне, просп. Миру, б. 2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощад-
ний банк Україна».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законом;

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

підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Поло-
ження).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опуб-
лі ку вання цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділенні 
ФДМУ по Харківській, Донецькій, та Луганській областях за 
адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й 
поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Теа-
тральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для ко-
респонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, 
біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опуб лі-
ку вання інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення оцінки державного майна

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
 Об’єкт: частина майданчика площею 812,0 м2, що знахо-

диться на території Таврійської виробничої дільниці Каховського 
міжрайонного управління водного господарства та перебуває на 
його балансі, за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Не-
залежності, 23.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-

ми до об’єкта оцінки: конструктивні частини будівель та споруд для 
розміщення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною 

площею 22,1 м2 на другому поверсі 4-поверхової будівлі 
службово-побутового корпусу, що перебуває на балансі Херсон-
ської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрація Херсонського морського порту), за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 4.

Платник: Приватне підприємство «Каргосаф».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель адміністративного 
призначення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну доку-

ментацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про за-
твердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 
за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), в за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням 

усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не 
більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, 
складені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо до-
свіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (загальний стаж професійної діяльності з оцінки 
майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за 
напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціаліза-
ція 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи 
щодо практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, роз-
глядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 
днів після опуб лі ку вання цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по м. Києву про 
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з оцін-

ки/грн
1  Частина 

нежитлового 
приміщення

4,5 м. Київ, 
вул. Красилів-
ська, 6

Київський на-
ціональний 
лінгвістичний 
університет

ФОП Шев-
чук П. В.

29.02.20
5000

2 Частина 
даху та 
технічного 
поверху

19,5 
(в т. ч. 
15,5 та 

4,0)

м. Київ, 
вул. Попудрен-
ка, 54

ДП «Укргеоін-
форм»

ТОВ «лайф-
селл»

31.12.19
5000

3 Нежитлове 
приміщення

71,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37л

НТУУ «КПІ ім.  
І. Сікорського» 

КОГО «Кайдзен 
клуб в Україні»

31.01.20
5500

4 Нежитлове 
приміщення

105,0 м. Київ, 
вул. Гармат-
на, 2

ДП «ВО «Київ-
прилад»

ТОВ «Радіонікс» 31.01.20
6500

5  Частина 
нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул.  
В. Чорновола, 
28/1, корпус 
№ 11

Національна 
дитяча спеціалі-
зована лікарня 
«Охматдит»

ФОП Конова-
ленко Р. Л.

31.01.20
5000

6  Частина 
нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «КПІ ім.  
І. Сікорського»

АТ «Альфа-
Банк»

31.01.20
5000

7 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Ломоносо-
ва, 81

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

АТ «УКРСИБ-
БАНК»

31.01.20
5000

8 Нежитлові 
приміщення

192,0 м. Київ, вул. 
І. Сергієнка, 7

ДВНЗ «Київський 
енергетичний 
коледж»

ФОП Кравчен-
ко Л. О.

31.01.20
6500

9 Частина не-
житлового 
приміщення

30,24 м. Київ, вул.  
М. Бойчука, 36а

Національний 
транспортний 
університет

ГО «Клуб під-
водного пла-
вання «Апнос»

29.02.20
5000

10 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул.  
С. Петлюри, 25

ВП «Укренерго-
сервіс» ПАТ «НЕК 
«УКРЕНЕРГО»

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

30.11.19
5000

11 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «КПІ ім.  
І. Сікорського»

ФОП Добро-
вольська Р. Г.

31.01.20
5000

12 Нежитлові 
приміщення

173,0 м. Київ, 
вул. Гармат-
на, 2

ДП «ВО  
«Київприлад»

ФОП Турке-
ня Ю. Г.

29.02.20
6000

13 Частина не-
житлового 
приміщення

9,0 м. Київ, 
вул. Медова, 1

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ФОП  
Клюєв С. І.

29.02.20
5000

14 Нежитлове 
приміщення

29,0 м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 5

Київський 
коледж 
комп’ютерних 
технологій та 
економіки НАУ

ФОП Кашпер-
ський Ю. П.

31.03.20
5000

15 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, 
вул. Освіти, 5

КНУ будівництва 
і архітектури

ФОП Валід 
Захер

31.03.20
5000

16 Частина не-
житлового 
приміщення

21,0 м. Київ, 
вул. Преобра-
женська, 2

КНУ будівництва 
і архітектури

ФОП Оста-
пець В. І.

31.01.20
5000

17 Нежитлове 
приміщення

115,1 м. Київ, просп. 
Любомира Гу-
зара, 1, корпус 
№ 11

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ТОВ «Авіаційна 
льотна ака-
демія»

31.03.20
6500

18 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, просп. 
Любомира Гу-
зара, 1, корпус 
№ 1

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

31.01.20
5000

19 Нежитлові 
приміщення

195,0 м. Київ, 
вул. Освіти, 7

КНУ будівництва 
і архітектури

ПП «Логано» 29.02.20
6500

Конкурси відбудуться 01 квітня 2020 року о 15.00 в Регіо-
наль ному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 26 березня 2020 року за адре-
сою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Строк виконання ро-
біт – до 5 календарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи, 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 1 квітня 2020 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Ки-
єву.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого на-
ведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та техніч-
ного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних 
пристроїв мобільних операторів.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
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ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ 
та ВОЛиНСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 08.01.2020

1. Частина технічного приміщення загальною площею 8,0 м2 та 
частина даху площею 156,0 м2 адміністративної будівлі, м. Львів, 
вул. Стрийська, 35. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1998 грн.

2. По об’єкту оренди: частини підвального приміщення режимного 
корпусу (гуртожиток спецконтингенту) «Літер Б-3» площею 62,0 м2 за 
адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3 відповід-
но до п. 8 розділу III Положення конкурс по цьому об’єкту вважається 
таким, що не відбувся. Голова комісії прийняв рішення про повторне 
проведення конкурсу по зазначеному об’єкту.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСьКІЙ та СУМСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 09.01.2020

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця Приму О. Ю. на проведення оцінки 

державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: 

Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20, що обліковується на 
балансі Хіміко-технологічного коледжу ім. І. Кожедуба Шосткинського 
інституту Сумського державного університету. Мета оцінки – укладен-
ня договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

групи інвентарних об’єктів загальною площею 36,2 м2, а саме: 1) не-
житлове приміщення площею 17,5 м2 будівлі пам’ятки архітектури, істо-
рії місцевого значення «Друкарня» (коефіцієнти цінності та схоронності 
у замовника та ба лан со ут римувача відсутні); 2) нежитлове приміщення 
площею 18,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковується 
на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – про-
довження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Даниленка О. І. на проведення оцінки 
державного майна:

нежитлових приміщень загальною площею 40,4 м2 у двоповерхо-
вій будівлі – пам’ятці архітектури місцевого значення «Банк М. А. Те-
рещенка», за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10, 
що обліковується на балансі Національний заповідник «Глухів». Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
3940,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 4 календарних дні;

ділянки даху площею 18,0 м2 будівлі за адресою: м. Суми, вул. Ге-
расима Кондратьєва, 160, що обліковується на балансі Сумського 
національного аграрного університету. Мета оцінки – продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3940,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 4 календарних дні;

фізичну особу – підприємця Педченка А. М. на проведення оцін-
ки державного майна: нежитлового приміщення загальною площею 
62,9 м2 за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевчен-
ка, 5, що обліковується на балансі Сумського обласного відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство Експертно-оціночна 
фірма «Апекс» на проведення оцінки державного майна: частини 
замощення площею 9,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського 
Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державно-
го університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіо наль на біржа 
нерухомості» на проведення оцінки державного майна:

частини дворового майданчика площею 40,5 м2 за адресою: 
вул. Євро пейська, 149, м. Полтава, що обліковується на балансі 
Українського державного геологорозвідувального інституту. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
1760,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення загальною площею 71,2 м2 
за адресою: вул. Монастирська, 7, м. Полтава, що обліковується 
на балансі Полтавського національного педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору орен-
ди. Вартість виконаних робіт – 2180,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцін-
ки державного майна: громадського будинку (будівля КПО) площею 
1988,0 м2 за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 14а/22, м. Полтава, 
що обліковується на балансі «Східна» філія Коцерну «Військтргсервіс». 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
3218,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області РВ ФДМУ по РІВНЕНСьКІЙ 
та ЖиТОМиРСьКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 09.01.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина коридору площею 2,0 м2 у будівлі пожхімстанції з про-

хідною (літ. З-1), що перебуває на балансі ДП «Радомишльське лісо-
мисливське господарство», за адресою: Житомирська обл., м. Ра-
домишль, вул. Київська, 6 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди;

нежитлові приміщення площею 23,8 м2 на 1-му поверсі будівлі, 
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України в Любарському районі Житомирської області, за адре-
сою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість 
виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по 
об’єктах:

будівля тиру площею 256,1 м2 (літ. З), що перебуває на балансі 
Центру ПТО м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 
5 (вартість виконання – 2950,00 грн, строк виконання – 5 календар-
них днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди;

будівля ангара площею 593,0 м2 (літ. Г-1), що перебуває на балансі 
Бердичівського міжрайонного управління водного господарства», за 
адресою: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Лисенка, 29а (вар-
тість виконання – 2950,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди;

нежитлова будівля площею 41,0 м2 (літ. А1), що перебуває на ба-
лансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації, за 
адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відро-
дження, 8 (вартість виконання – 2950,00 грн, строк виконання – 5 ка-
лендарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по РІВНЕНСьКІЙ та ЖиТОМиРСьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 09.01.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

частина нежитлового приміщення будівлі уніфікованого цех-
складу площею 130,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, 
вул. Технічна, 2 з метою укладення договору оренди визнано ФОП 
Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;

частина будівлі їдальні площею 100,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Острог, вул. Незалежності, 43 з метою укладення договору 
оренди державного майна визнано ФОП Гаюк О. С. Строк виконан-
ня робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 400 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбулись 09.01.2020

Назва об’єкта оцінки: частина даху 5-поверхової будів-
лі навчального корпусу, інв. № 10314095, літ. «А-5», реєстровий 
№ 21188157.1.ТОЧВФГ002, загальною площею 14,0 м2, що перебу-
ває на балансі Харківського радіотехнічного коледжу, код за ЄДРПОУ 
21188157. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 
18/20. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В., вартість 
послуг з оцінки – 2150 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – части-
на кімн. № 15 (умивальник) на 1-му поверсі 5-поверхового гро-
мадського будинку гуртожитку № 4, реєстровий номер майна 
02071197.1.ЯГЛКУС021 (інв. № 73076, літ. В-5) загальною площею 
2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного універси-
тету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Целіноградська, 36. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 2087 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: гараж (інв. 
№ 011000002, літ. «В») площею 74,8 м2; сарай (інв. № 01100003, літ. 
«О») площею 37,2 м2; сарай (інв. № 010003, літ. «П») площею 58,4 м2; 
обробна (інв. № 01100006, літ. «Р») площею 31,9 м2; споруда для води 
(інв. № 01100006, літ. «С») площею 7,0 м2, розміщені у комплексі 
будівель і споруд № 1, загальною площею 201,9 м2, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Чугуєво-бабчанське лісове 
господарство». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., 
Печенізький р-н, Сільради Печенізького району, комплекс будівель 
і споруд № 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу ФОП Мокров О. П., вартість 
послуг з оцінки – 4480 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина стіни праворуч від входу в кімн. 
№ 323, площею 1,0 м2 та частина стіни праворуч від входу в кімн. 
№ 338 площею 1,0 м2 на 6-му поверсі 9-поверхової будівлі гурто-
житку № 2, інв. № 1032002, літ. А-9, реєстровий номер за ЄРОДВ 
01896872.1.ААААЛБ071, загальною площею 2,0 м2, що перебуває 
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код 
за ЄДРПОУ 01896872. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул. Амосова, 18. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна 
профгрупа», вартість послуг з оцінки – 2800 грн, строк виконання – 
4 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 24 на 
першому поверсі двоповерхової виробничої будівлі, корпус № 1, інв. 
№ 99056, реєстровий № МПВАДО348, загальною площею 15,8 м2, 
що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підпри-
ємства «Об’єднання комунар», код за ЄДРПОУ 14308730. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Краснокутськ, 
вул. Першотравнева, 4. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконан-
ня – 5 календарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціально-
культурного призначення – лазня. Ба лан со ут римувач: відсутній. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-
нюється: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкіль-
на, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на 
аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг 
з оцінки – 4500 грн, строк виконання – 10 календарних днів.

7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно – 
нежитлова будівля (пральня) літ. «А-1» загальною площею 149,1 м2. 
Ба лан со ут римувач: відсутній. Місце зна хо дження об’єкта оцінки або 
підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Балаклій-
ський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП 
Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 4500 грн, строк виконання – 
10 календарних днів.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 35 пло-
щею 9,66 м2 та частина вестибюля (приміщення № 51) площею 12,6 м2 
на першому поверсі чотириповерхового патолого-анатомічного 
корпусу (інв. № 10310013), загальною площею 22,26 м2, що пере-
бувають на балансі Харківської медичної академії післядипломної 
освіти, код за ЄДРПОУ 01896872. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, вул. Амосова, 35. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ 
«Незалежна профгрупа», вартість послуг з оцінки – 2160 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 9,3 м2 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі вокзалу 
ст. Рубіжне (інв. № 8870100001082), що перебуває на балансі ви-
робничого структурного підрозділу «Попаснянське територіальне 
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуата-
ції будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40075815. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, 
вул. Набережна, 1д. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 50,7 м2, а саме: приміщення № 14, 15, 16, 17, 18, 
24, 25, 26 на першому поверсі одноповерхової основної будівлі А 
(інв. № 101310180), що перебуває на балансі Головного управління 
Національної поліції в Луганській області, код за ЄДРПОУ 40108845. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, 
вул. Мєндєлєєва, 24а. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2600 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімн. № 5 на 3-му 
поверсі 3-поверхової будівлі лабораторного корпусу (літ. «Г-3») за-

гальною площею 45,5 м2, що перебуває на балансі Державної уста-
нови «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної 
хімії» (НІОХІМ), код за ЄДРПОУ 00209740. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул. Мироносицька, 25. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 2150 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 1-2, 
1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 на першому поверсі 
двоповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310003) загальною 
площею 97,5 м2, що перебувають на балансі Первомайського управ-
ління Державної казначейської служби України Харківської області, 
код за ЄДРПОУ 37327442. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харків-
ська обл., м. Первомайський, вул. Бугайченко, 17. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки – 2350 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 15 
на першому поверсі у триповерховій частині різноповерхової (3-5) 
будівлі навчального корпусу (інв. № 10314095, літ. А-5, пам’ятка 
архітектури), загальною площею 57,9 м2, що перебуває на балансі 
Харківського радіотехнічного коледжу, код за ЄДРПОУ 21188157. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 18/20. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість по-
слуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 110,4 м2, у тому числі: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 17,4 м2 на першому поверсі будівлі аудиторного корпусу 
(реєстровий номер 38177113.1.РЛФФИУ021 1263.2), нежитлові вбу-
довані приміщення загальною площею 15,4 м2 на другому поверсі та 
загальною площею 77,6 м2 на третьому поверсі будівлі актового залу 
(реєстровий номер 38177113.1.РЛФФИУ0201263.2), що перебувають 
на балансі Державного вищого навчального закладу «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батю-
ка, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з 
оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

15. Назва об’єкта оцінки: частина даху двоповерхової будівлі 
їдальні загальною площею 30,0 м2, що перебуває на балансі Держав-
ного професійно-технічний навчального закладу «Центр професійно-
технічної освіти № 3 м. Харкова», код за ЄДРПОУ 02547910. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість по-
слуг з оцінки – 2150 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому по-
версі 4-поверхової будівлі головного корпусу загальною площею 
64,0 м2, що перебувають на балансі Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут», код за ЄДРПОУ 2066769. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки – 2150 грн, строк виконан-
ня – 5 календарних днів.

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № № 1-12, 
I на 1-му поверсі двоповерхової будівлі заводської їдальні (літ. К-2) 
загальною площею 327,5 м2, що перебуває на балансі Приватного 
акціонерного товариства «Харківський машинобудівний завод «ПЛІН-
ФА» (вартість якого не увійшла до статутного фонду господарсько-
го товариства при приватизації). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Конторська, 75/77. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконан-
ня – 5 календарних днів.

18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – частина вести-
буля на першому поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. 
№ 022661, 7.АААДИА924, літ. Б-6) загальною площею 5,6 м2, що пере-
буває на балансі Харківського національного університету внутрішніх 
справ, код за ЄДРПОУ 8571096. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ 
«Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 2150 грн, строк вико-
нання – 4 календарних дні.

19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: кімн. № 1, 1а, 2, 
3, 5, 6, 21, 22, 23, 27 на 1-му поверсі одноповерхового громадського 
будинку з антресолями (компресорна мала корпус № 21), реєстро-
вий номер майна 02066769.1.АААККЖ469 (інв. №10310037, лі. «Г-1»), 
загальною площею 313,0 м2, що перебуває на балансі Національно-
го аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», код за ЄДРПОУ 2066769. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Переможець кон-
курсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2650 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

Визнано такими, що не відбулись конкурси з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності по об’єктах:

1. Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – 
нежитлова будівля (спортивний корпус) літ. «А-3» загальною площею 
4049,1 м2. Ба лан со ут римувач: відсутній. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Не-
мишлянська, 56а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом про-
дажу на аукціоні. Дата оцінки – 31.12.2019.

2. Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначен-
ня – лазня. Ба лан со ут римувач: відсутній. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., 
Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226а. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Дата оцінки – 31.12.2019.

Відмінені конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності по 
об’єктах:

1. Частина нежитлового приміщення сходової клітини загальною 
площею 2,0 м2 технічного поверху 14-поверхового житлового будин-
ку, літ. «А-14», що перебуває на балансі Українського державного 
університету залізничного транспорту, код за ЄДРПОУ 01116472. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Гагаріна, 52. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укла-
дення договору оренди.

2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 58,0 м2 
актового залу першого поверху будівлі, що перебуває на балансі 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄД-
РПОУ 38177113). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Батюка, б.19. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди.

3. Частина нежитлової будівлі філії магазину № 11 загальною 
площею 106,8 м2, що перебуває на балансі Структурної одиниці Пу-
блічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Підприємство 
робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ 00132724). 

Підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 85612, Донецька обл., м. Курахове, 
просп. Маяковського, буд. 20а. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди.

4. Нежитлове приміщення площею 30,4 м2 другого поверху будівлі 
пожежного депо, що перебувають на балансі 16 державного пожежно-
рятувального загону Головного управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 38152963). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 85102, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Бурденко, буд. 24. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди.

5. Нежитлове вбудоване приміщення площею 15,9 м2 на першому 
поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 101310001), 
що перебуває на балансі Луганського національного аграрного уні-
верситету, код за ЄДРПОУ 00493669. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: 92733, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Мо-
лодіжна, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди з метою укладення договору оренди.

6. Залізобетонний майданчик площею 220,0 м2, що перебуває 
на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (код за ЄДРПОУ 0201139). Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 77. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди.

7. Частина вестибуля, кімн. № Д-18, загальною площею 3,0 м2 
першого поверху 4-поверхової будівлі учбового корпусу літ. «Д-4», 
що перебуває на балансі Харківського національного університету ра-
діоелектроніки (код за ЄДРПОУ 02071197). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: 61166, м. Харків, просп. Науки, 14. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.

8. Державне майно, а саме: приміщення тамбура (кімн. № 1) пло-
щею 3,1 м2, частина приміщення коридору (кімн. № 2) – 6,89 м2, при-
міщень коридору (кімн. № 3) – 6,4 м2, каси (кімн. № 4) – 3,1 м2, каси 
(кімн. № 5) – 10,2 м2, каси (кімн. № 6) – 1,6 м2, каси (кімн. № 7) – 2,0 м2, 
коридору (кімн. № 8) – 8,1 м2, коридору (кімн. № 15) – 3,5 м2, кабінету 
(кімн. № 16) – 6,5 м2, коридору (кімн. № 17) – 3,4 м2, кабінету (кімн. 
№ 18) – 10,4 м2, загальною площею 65,19 м2 будівлі (літ. А), що пере-
буває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс» (код за 
ЄДРПОУ 38746882). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська 
обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, б. 7. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди.

9. Нежитлове приміщення – кімн. № 39 площею 18,4 м2 першого 
поверху п’ятиповерхової будівлі учбового-лабораторного корпусу, літ. 
«А-5», що перебуває на балансі Харківського національного медично-
го університету, код за ЄДРПОУ 01896866. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, просп. Науки, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди.

10. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 
першого поверху вестибуля адміністративної будівлі, що перебуває 
на балансі Харківського науково-дослідного інституту судових експер-
тиз ім. заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції 
України (код за ЄДРПОУ 02883133). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
61177, м. Харків, вул. Золочівська, б. 8а. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості майна з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСьКІЙ ОБЛАСТІ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення оцінки  
державного майна, що відбувся 23.12.2019

1. Об’єкт малої приватизації державної власності – нежитлові 
приміщення загальною площею 1056,7 м2 (у тому числі: нежитлові 
приміщення загальною площею 243,5 м2 на першому поверсі, другий 
поверх загальною площею 402,3 м2 та третій поверх загальною пло-
щею 410,9 м2) триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні 
(реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські приміщення 
загальною площею 307,2 м2 (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ004) 

за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, що перебуває на балан-
сі Олешківського міжрайонного управління водного господарства 
(код за ЄДРПОУ 01034707), переможець конкурсу – ПФ «Експрес – 
Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу з урахуванням 
невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем під час оренди об’єкта. 
Вартість робіт – 4 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСьКІЙ ОБЛАСТІ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення оцінки  
державного майна, що відбувся 13.01.2020

1. Нежитлові приміщення загальною площею 40,8 м2, що пе-
ребувають на балансі Служби автомобільних доріг у Херсонській 
області, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23, переможець 
конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1820 грн. Строк вико-
нання робіт – 3 дні.

2. Нежитлове приміщення загальною площею 14,5 м2 на першо-
му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі (реєстровий номер 
38516786.314.АААДЕЕ315), що перебуває на балансі Державної фіс-
кальної служби України, за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, 
переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 
2 100 грн. Строк виконання робіт – 2 дні.

3. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 295,9 м2 
на шостому поверсі 9-поверхового учбового корпусу, що перебуває 
на балансі Херсонського морського коледжу рибної промисловос-
ті, за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55, переможець конкур-
су – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк 
виконання робіт – 3 дні.

4. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 31,5 м2 
на другому поверсі 4-поверхового учбового корпусу, що перебуває 
на балансі Херсонського морського коледжу рибної промисловості, 
за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55, переможець конкурсу – ПП 
«Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 1820 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

5. Вбудоване нежитлове приміщення площею 23,8 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 6, що перебуває на балансі Херсон-
ського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, 
вул. Миру, 40, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість 
робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по ВІН НиЦьКІЙ 
та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про результати конкурсу 
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде 
залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта 
державної власності, проведеного 16.01.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору 
оренди – група інвентарних об’єктів у складі: будівля гаража площею 
204,9 м2 (реєстровий номер 00993314.7.АААДГЕ220); будівля контори 
площею 65,6 м2 (реєстровий номер 00993314.7.АААДГЕ225); будівля 

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про припинення приватизації
 Наказом Фонду державного майна України від 10.03.2020 № 434 

прийнято рішення про припинення приватизації єдиного майнового 
комплексу Державного науково-дослідного інституту інформатизації 
та моделювання економіки (код за ЄДРПОУ 23395900) (01014, м. Київ, 
бульв. Дружби народів, буд. 38).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.03.2020 
№ 12/01-78-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 
аукціоні 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).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Тер-Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Тер-

нопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
від 04.03.2020 № 11 внесено зміни до наказу Управління від 30.07.2019 
№ 09 «Про прийняте рішення про приватизацію об’єкта малої прива-
тизації – нежитлового приміщення банку загальною площею 392 м2», 
а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватиза-
ції – окремого майна – нежитлового приміщення банку загальною пло-
щею 392 м2», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Залі-
щицький район, смт Товсте, вул. Українська, 60 та перебуває на балансі 
Заліщицької районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058232), 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11.03.2020 
№ 254 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – адміністративної будівлі загальною площею 297,9 м2 
за адресою: Київська область, Володарський р-н, смт Володарка, 
вул. Миру, 7, що перебуває на балансі Головного управління статисти-
ки у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731), шляхом продажу на 
електронному аукціоні.

о р е н д а
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

оГолошення Про намір Передати 
державне майно в оренду

ІНФОРМацІя РеГІО Наль Них вІДДІлеНь ФДМУ

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
У зв’язку із введенням з 01.02.2020 в дію Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 
157-IX оголошення орендодавця – Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо 
якого надійшла заява, а саме: громадський будинок будівлі Кре-
менчуцької міської дезінфекційної станції площею 1065,2 м2, що 
знаходиться за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 62, м. Кре-
менчук, Полтавська обл. та обліковується на балансі Державної 
установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», опубліко-
ване в газеті «Відомості приватизації» № 4 (1284) від 20.01.2020 
на стор. 4, скасовується.

         
У зв’язку із введенням з 01.02.2020 в дію Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 
157-IX оголошення орендодавця – Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях про намір передати в оренду об’єкт державної влас-
ності, щодо якого надійшла заява, а саме: службова будівля ви-
конробства, виробнича будівля з побутовими приміщеннями, 
склад ацителенових балонів, матеріальний склад площею 552,6 
м2, що знаходиться за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, 
Полтавська обл. та обліковується на балансі Державного підпри-
ємства «Укрводшлях», опубліковане в газеті «Відомості привати-
зації» від 29.01.2020 № 6 (1286) на стор. 5, скасовується.

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11.03.2020 № 255 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окре-
мого майна – нежитлових будівель і споруд у складі: адмінбудинку під 
літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сараю під літерою «Б» загаль-
ною площею 61,7 м2; вбиральні загальною площею 5,0 м2 за адресою: 
Київська область, Іванківський р-н, смт Іванків, вул. Поліська, 20, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02360731), шляхом продажу на електронному 
аукціоні.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11.03.2020 № 256 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окре-
мого майна – гаража загальною площею 20,0 м2 за адресою: Київська 
область, м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 
02360731), шляхом продажу на електронному аукціоні.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11.03.2020 
№ 257 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватиза-
ції – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 262,3 м2 
за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02360731), шляхом продажу на електронному 
аукціоні.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 11.03.2020 № 258 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окре-
мого майна – нежитлової будівлі загальною площею 275,8 м2 за адресою: 
Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 32, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за 
ЄДРПОУ 02360731), шляхом продажу на електронному аукціоні.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

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

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 05.03.2020 
№ 00396 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях від 24.01.2020 № 00172 «Про прийняття рішення про прива-
тизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна», в частині адре-
си об’єкта приватизації, а саме: окреме майно – нежитлова будівля 
контори за адресою: Закарпатська обл., м. Берегово, просп. Геологів, 
31б, що перебуває на балансі Державного підприємства «Українська 
геологічна компанія».

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

по Полтавській та Сумській областях від 10.03.2020 № 334 внесено зміни 
до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській областях від 13.01.2020 № 39 «Про приватизацію 
об’єкта державної власності окремого майна» об’єкта державної влас-
ності малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі колишньої 
лазні, що розташована за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 
с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а, балансоутримувач відсутній, шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях від 10.03.2020 № 147 внесено 
зміни до наказу регіонального відділення від 21.01.2020 № 56 «Про при-
йняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 2511,5 м2» 
в такій редакції: «Прийняти рішення про приватизацію об’єкта малої прива-
тизації – окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка загальною 
площею 2511,5 м2 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, 
с. Івниця, вул. Миру, 6а. Балансоутримувач – ПАТ «Фірма «Житомирінвест» 
(код за ЄДРПОУ 01272640)».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ  
та м. СЕВАТОПОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсон-Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсон-

ській області, Автономній Республіці Крим та м. Севатополі від 12.03.2020 
№ 142 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 
державної власності: котельні, що перебуває на балансі ПАТ «Херсонриб-
госп» (код ЄДРПОУ 00476790) та розташований за адресою: Херсонська 
область, м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця, 
шляхом продажу на аукціоні.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Луган-Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Луган-

ській області Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 13.03.2020 № 
13-80 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, 
окремого майна: адміністративне приміщення загальною площею 210 
м2 за адресою: Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. 
Українська, 21. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Лу-
ганській області, код за ЄДРПОУ 02359834. Орган управління – Державна 
служба статистики України.

прийнято рішення про приватизацію

цеху переробки цінних порід деревини площею 920,0 м2 (реєстровий 
номер 00993314.7.АААДГЕ231); навіс площею 171,2 м2 (реєстровий 
номер 00993314.7. АААДГЕ242); навіс для зберігання готової про-
дукції площею 185,9 м2 (реєстровий номер 00993314.7.АААДГЕ233); 
будівля цеху преробки деревини площею 776,1 м2 (реєстровий но-
мер 00993314.7.АААДГЕ229); частина приміщень будівлі паркетного 
цеху площею 419,3 м2 (реєстровий номер 00993314.7.АААДГЕ239); 
будівля складу готової продукції площею 391,2 м2 (реєстровий номер 
00993314.7.АААДГЕ240); ангар площею 541,7 м2 (реєстровий номер 
00993314.7.АААДГЕ226); будівля цеху арболітових блоків площею 
191,6 м2 (реєстровий номер 00993314.7.АААДГЕ238); будівля цеху 
по виготовленню дерев’яної стружки площею 251,7 м2 (реєстровий 
номер 00993314.7.АААДГЕ230); будівля котельні площею 232,1 м2 
(реєстровий номер 00993314.7.НТЮУУД571); будівля столярного 
цеху площею 228,5 м2 (реєстровий номер 00993314.7.АААДГЕ237); 
будівля ремонтної майстерні площею 467,1 м2 (реєстровий номер 
00993314.7.АААДГЕ235), що обліковується на балансі ДП «Славут-
ське лісове господарство», за адресою: вул. Лісна, 52, с. Стригани, 
Славутський р-н, Хмельницька обл., визнано ПП Агентство нерухо-
мого майна «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 15000,00 грн 
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 15 календар-
них днів.
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фонд державного майна України повідомляє
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЮДЖЕТ  h
головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 
«Фонд державного майна України» за 2019 рік*

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, діяльність якого визначається Законом України «Про Фонд державного майна України» 
від 09.12.2011 № 4107-VI.

Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної політики у сфері при-
ватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами дер-
жавної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної 
власності, що належать до сфери його управління, відчуження державного майна в процесі 
приватизації, державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності, а також посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду держав-
ного майна України.

Основними завданнями Фонду державного майна України є:
забезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування про об’єкти приватизації  y
та порядок приватизації;
державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної  y
діяльності;
здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна; y
співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері  y
приватизації;
виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна; y
удосконалення управління державною власністю; y
ведення обліку об’єктів державної власності; y
проведення оцінки об’єктів оренди; y
виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна; y
виконання планових завдань з надходження дивідендів. y

Штатна чисельність працівників системи державних органів приватизації Фонду державного 
майна України – 1654 одиниць, у тому числі: апарат Фонду – 460; регіональні відділення – 1194.

Мережа установ та організацій, що одержували кошти з Державного бюджету України 
в 2019 році на початку року складалась з 26 розпорядників бюджетних коштів:

головний розпорядник – розпорядник коштів I рівня – Фонд державного майна України; y
25 розпорядників коштів III рівня. y

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», наказу Фонду державно-
го майна України від 15.05.2012 № 678 «Про затвердження Положення про регіональні відділення 
Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна 
України в районі, місті», та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.12.2018 № 
49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік, презентованих на першому національному 
форумі «Партнерство заради розвитку» від 03.12.2018 Фондом державного майна України була 
проведена реорганізація його регіональних відділень.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України 
в 2019 році, на кінець року складалась з 15 розпорядників бюджетних коштів:

головний розпорядник – розпорядник коштів I рівня – Фонд державного майна України; y
14 розпорядників коштів III рівня. y

У 2019 році Фондом державного майна України забезпечено виконання повноважень головно-
го розпорядника бюджетних коштів за 2 бюджетними програмами.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду та регіональних 
відділень Фонду державного майна України на 2019 рік, становить 713 002,22 тис. грн. 
З них використано 338 604,72 тис. грн, або 47,5 %, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету: y
затверджено кошторисом – 711 010,80 тис. грн; y
використано (касові видатки) – 337 992,62 тис. грн, або 47,5 %; y
за спеціальним фондом державного бюджету: y
затверджено кошторисом – 1 991,42 тис. грн; y
використано (касові видатки) – 612,10 тис. грн, або 30,7 %. y
За бюджетною програмою КПКВК 6611010 «Керівництво та управління у сфері державного  y
майна»:
затверджено кошторисом – 341 402,22 тис. грн: y
за загальним фондом – 339 410,80 тис. грн, y
за спеціальним фондом – 1 991,42 тис. грн. y

Використано (касові видатки) – 329 944,65 тис. грн (96,6 %):
за загальним фондом – 329 332,55 тис. грн (97,0 %), y
за спеціальним фондом – 612,10 тис. грн (30,7 %). y

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату та регіональних 
відділень Фонду державного майна України, які забезпечують реалізацію державної політики у 
сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної 
власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що 
належать до сфери його управління.

Протягом року забезпечено облік 919 167 об’єктів державної власності, які підлягають щорічній 
інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Станом на 01.01.2020 обліковується 17 467 договорів оренди.
Відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» Фондом державного майна України перераховано від оренди державного майна 1 554 897,70 
тис. грн, що становить 129,6 % від плану (1 200 000,00 тис. грн).

Станом на 01.01.2020 надходження дивідендів до Державного бюджету України, нараховані на 
акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності по господарських това-
риствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, склали 840 034,90 
тис. грн, що становить 131,8 % планового завдання (637 329,30 тис. грн).

За бюджетною програмою КПКВК 6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням прива-
тизації державного майна»:

затверджено кошторисом за загальним фондом – 371 600,00 тис. грн. y
використано (касові видатки) – 8 660,07 тис. грн (2,3 %). y

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату та регіональних 
відділень Фонду державного майна України, які забезпечують реалізацію державної політики у 
сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання 
у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Протягом року підготовлено та опрацьовано 229 од. звітів про оцінку об’єктів, що підлягають 
приватизації.

Забезпечено контроль стану виконання 738 договорів купівлі-продажу державного майна.
У 2019 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного 

майна до Державного бюджету України коштів – 549 470,50 тис. грн, що становить 3,2 % вико-
нання планового показника (17 100 000,00 тис. грн).

Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в Державному бюджеті 
України на 2019 рік забезпечував ефективне, результативне і цільове використання бюджет-
них коштів.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний фонд, спеціальний фонд, 
разом) з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою на-
казом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489 «Про затвердження Вимог та форм 
публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації 
про бюджет» наведена в додатку.

Додаток 
до Інформації про бюджет головного  

розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661  
«Фонд державного майна України» за 2019 рік

ІНФОРМАЦІЯ 
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією  

за кодами економічної класифікації видатків бюджету
Фонд державного майна України

за 2019 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування бю-
джету/код економічної класи-
фікації видатків бюджету або 
код кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

План на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

Касове ви-
конання за 
2019 рік

План на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

Касове ви-
конання за 
2019 рік

План на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

Касове ви-
конання за 
2019 рік

Видатки, всього за головним 
розпорядником коштів 
державного бюджету, в т.ч.:

711 010,80 337 992,62 1 991,42 612,10 713 002,22 338 604,72

2000 709 636,70 337 079,72 1 602,68 402,65 711 239,38 337 482,37

2110 250 304,20 250 278,16   250 304,20 250 278,16

2120 54 673,60 53 980,93   54 673,60 53 980,93

2210 5 131,77 4 280,50 416,47 100,90 5 548,24 4 381,40

2240 375 470,73 11 596,54 349,08 243,96 375 819,81 11 840,50

2250 1 653,60 1 059,11   1 653,60 1 059,11

2271 5 527,37 3 399,42   5 527,37 3 399,42

2272 398,50 240,53   398,50 240,53

2273 4 572,25 3 478,72   4 572,25 3 478,72

2274 611,80 456,20   611,80 456,20

2275 100,76 81,02 3,96 2,36 104,72 83,38

2282 831,50 286,53   831,50 286,53

2800 10 360,62 7 942,06 833,17 55,43 11 193,79 7 997,49

3000 1 374,10 912,90 388,74 209,45 1 762,84 1 122,35

3110 1 374,10 912,90 388,74 209,45 1 762,84 1 122,35

в т. ч. за бюджетними програмами
  6611010 «Керівництво та управління у сфері державного майна» 

Всього 339 410,80 329 332,55 1 991,42 612,10 341 402,22 329 944,65

2000 339 410,80 329 332,55 1 602,68 402,65 341 013,48 329 735,20

2110 250 304,20 250 278,16   250 304,20 250 278,16

2120 54 673,60 53 980,93   54 673,60 53 980,93

2210 4 573,75 3 753,73 416,47 100,90 4 990,22 3 854,63

2240 11 413,05 8 506,81 349,08 243,96 11 762,13 8 750,77

2250 1 653,60 1 059,11   1 653,60 1 059,11

2271 5 527,37 3 399,42   5 527,37 3 399,42

2272 398,50 240,53   398,50 240,53

2273 4 572,25 3 478,72   4 572,25 3 478,72

2274 611,80 456,20   611,80 456,20

2275 100,76 81,02 3,96 2,36 104,72 83,38

2282 427,90 107,93   427,90 107,93

2800 5 154,02 3 989,99 833,17 55,43 5 987,19 4 045,42

3000   388,74 209,45 388,74 209,45

3110   388,74 209,45 388,74 209,45

  6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна»

Всього 371 600,00 8 660,07   371 600,00 8 660,07

2000 370 225,90 7 747,17   370 225,90 7 747,17

2210 558,02 526,77   558,02 526,77

2240 364 057,68 3 089,73   364 057,68 3 089,73

2282 403,60 178,60   403,60 178,60

2800 5 206,60 3 952,07   5 206,60 3 952,07

3000 1 374,10 912,90   1 374,10 912,90

3110 1 374,10 912,90   1 374,10 912,90

______________________

*Затверджено наказом Фонду державного майна України від 11.03.2020 № 467




