засновано у вересні

1993 року

№

13 (1358), 17 березня 2021 року

відомості
приватизації

у номері
Мала приватизація

1
1

Результати продажу
об’єктів малої приватизації
Продаж об’єктів малої
приватизації

10 До уваги оцінювачів
Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

10
12

Оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

12 Прийнято рішення
про приватизацію

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації державної власності
Окреме майно – приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3 м2,
яке розташоване за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с/рада
Клебанська, «Федьківське» урочище, 1А та перебуває на зберіганні СВАТ
«Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994. Приватизовано
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному
аукціоні зі зниженням стартової ціни, юридичною особою – СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994. Ціна продажу – 4098,00 грн
(чотири тисячі дев’яносто вісім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 683,00 грн
(шістсот вісімдесят три грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 02.03.2021
№ 12/01-03-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – гаража загальною площею 27,9 м2 за адресою: Дніпропетровська
обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла,
4/1. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Мариненко Ярославом Андрійовичем (ІНН 3443305393).
Ціна продажу – 41 868,00 грн (сорок одна тисяча вісімсот шістдесят вісім
гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 6 978,00 грн (шість тисяч дев’ятсот
сімдесят вісім гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.03.2021
№ 12/01-04-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 398,1 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Юсуповим
Артуром Айратовичем (ІНН 3219321095). Ціна продажу – 840 002,40 грн
(вісімсот сорок тисяч дві гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 140 000,40 грн
(сто сорок тисяч гривень 40 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: Путильська районна
лабораторія літ. А загальною площею 133,50 м2, віварій літ. Б загальною
площею 53,40 м2, сарай літ. В загальною площею 75,50 м2, убиральня літ. Г
загальною площею 2,24 м2, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою: вул. Кобилянської О.,18, смт Путила, Путильський р-н, Чернівецька обл. приватизовано фізичною особою – Мороз Інною Дмитрівною. Ціна, за якою придбано
об’єкт, – 243 600 грн (двісті сорок три тисячі шістсот грн 00 коп.), у тому
числі ПДВ – 40 600 грн (сорок тисяч шістсот грн 00 коп.).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. Щ за адресою: Сумська область, м. Ромни,
вул. Сумська, 97Д, що обліковується на балансі ВАТ «Роменське АТП 15948»
(код за ЄДРПОУ 03118558), приватизовано фізичною особою – Гончаренко
А. М., як єдиним заявником на участь в аукціоні, за 292200,00 грн, у тому
числі ПДВ – 48700,00 грн.

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64
продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – адміністративного
(нежитлового) приміщення загальною площею 185,4 м2 за адресою:
Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички,
вул. Грушевського Михайла, 4а, що перебуває на балансі Східного
офіса Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративне (нежитлове)
приміщення загальною площею 185,4 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою адміністративне (нежитлове)
приміщення загальною площею 185,4 м2. Фундамент – бетон, стіни – шлакоблок, покрівля – шифер, перекриття дерев’яне, підлога – бетон. Підведене
електропостачання, водопровід, каналізація, газопровід.
Державна реєстрація права власності від 06.06.2018, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 1207741212220.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо
не відводилась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської
служби України (код ЄДРПОУ 40477689), що розташований за адресою: 49101,
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 12 квітня 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно
до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – адміністративного (нежитлового)
приміщення загальною площею 185,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл.,
Криничанський район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а, що перебуває на балансі Східного офіса Державної аудиторської служби України
(код ЄДРПОУ 40477689), здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта
державної власності – комплексу будівель загальною
площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а;
сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1,
що розташований за адресою: Кіровоградська
обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7
та перебуває на балансі Долинської районної
державної лікарні ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 00700002)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс
будівель загальною площею 82,6 м2 у складі:
ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан
№ 1; замощення, 1.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с. Гурівка, вул. Центральна, 7.

17 березня 2021 року

Комплекс буді
вель загаль
ною площею
82,6 м2 у складі:
ветлікарня, А;
прибудова, а;
сарай, Б; погріб,
б; паркан № 1;
замощення, 1

Адреса
розташу
вання
Кірово
градська
обл.,
Долин
ський р-н,
с. Гурівка,
вул. Цен
тральна, 7

1920853235219

Назва

Загальна
площа, м2
Реєстрацій
ний номер

Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6.
Відомості про об’єкт

82,6

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів
продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 11 066,65 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
5 533,33 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
5 533,33 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 1 106,67 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
553,33 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
553,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00
до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
dkp1_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіон альн ого відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
05.03.2021 № 12/01-32-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-06-01-000006-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію
об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 110,67 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 55,33 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
55,33 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/.

Функціо
нальне
викорис
тання
Не вико
ристову
ється

Підстава
виникнення
права
власності

Форма
власності
та власник

Свідоцтво про
право власності
від 25.03.2011
№ б/н, видавник:
Гурівська сіль
ська рада Долин
ського району
Кіровоградської
області

Державна;
Державна
служба Укра
їни з питань
безпечності
харчових
продуктів та
захисту спо
живачів

Об’єкт являє собою нежитловий комплекс одноповерхових
будівель та споруд, до складу якого входять: адмінбудинок,
літ. А, з прибудовою, літ. а, загальною площею 64,4 м2; сарай,
літ. Б, площею 18,2 м2; погріб, літ. Б; паркан, № 1; замощення,
1. Фундамент адмінбудівлі з прибудовою бутовий, стіни та перегородки цегляні; підлога дощата; покрівля з азбестоцементних
листів, перекриття дерев’яні обштукатурені, прорізи дерев’яні,
опалення пічне, будівля не підключена до інженерних мереж.
Технічний стан будівлі незадовільний. Фундаменти будівлі сараю
з погребом бутові, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля з азбестоцементних листів, підлога цементно-піщана, двері
дерев’яні, електроосвітлення відсутнє. Технічний стан будівлі
задовільний. Паркан дощатий, частина в незадовільному стані;
замощення асфальтоване в задовільному стані. Об’єкт тривалий
час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,0901 га, кадастровий номер
3521982500:51:000:0703, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або
його частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код
за ЄДРПОУ 00700002), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель
загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код
за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 70 740,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 35 370,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 35 370,00 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 074,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 537,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 537,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 4 400,00 грн (чотири тисячі
чотириста гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з
моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта державної
власності – комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1;
замощення, 1, що розташований за адресою: Кіровоградська
обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває
на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної
медицини (код за ЄДРПОУ 00700002).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покуп-

ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 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., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7. Контактна особа, яка відповідальна за
забезпечення огляду об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса електронної пошти: 09.dlvmdpss.
kr@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнахо
дження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця
з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електрон
ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 05.03.2021 № 12/01-43.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000003-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 707,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 353,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 353,70 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації
залізничного транспорту» (код за ЄДРПОУ 24244451)
за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації
залізничного транспорту».
Місцезнаходження об’єкта: юридична адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, фактична адреса: 49033, м. Дніпро,
просп. Б. Хмельницького, 139к.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24244451.
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Київське представництво державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту».
Місцезнаходження юридичної особи: 03190, м. Київ, вул. Новомостицька, буд. 25.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: ВП 41161461.
На теперішній час у Київському представництві майно відсутнє, діяльність не здійснюється.
Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 – 21 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні
випробування та дослідження.
Обсяг реалізації послуг за період 2018 – 2019 – 2020 роки –
24 595,7 тис. грн, у тому числі експортної – 3485,4 тис. грн.
Основна номенклатура послуг: сертифікація продукції та сертифікація послуг.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
11 203,2
10 994,4
9 040,3
8 941,5
4 659,8
4 837,2
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відомості
приватизації

Основні показники
господарської діяльності підприємства
за останніх три роки
№
з/п

Показники

Одиниця
2018 р. 2019 р.
виміру

2020 р.
2 231,3

1.

Активи (форма № 1, рядок 1300)

тис. грн

1.1

Необоротні активи

тис. грн 1 310,7 1 120,8

4 359,8 3 079,8

746,2

1.1.1

Балансова вартість нематеріальних
активів

тис. грн

–

–

–

1.1.2

Балансова вартість незавершених
капітальних інвестицій

тис. грн

–

–

–

1.1.3

Балансова вартість основних засобів тис. грн 1 310,7 1 120,8

1.1.4

Довгострокові фінансові інвестиції

1.2

Оборотні активи

тис. грн 3 049,1 1 959,0

1.2.1

Запаси

1.2.2

Сумарна дебіторська заборгованість тис. грн 1 605,7 1 500,4
(форма № 1, рядок 1125 + 1130 +
1135 + 1140 + 1145 + 1155)

1.2.3

тис. грн

Гроші (форма № 1, рядок 1165)

634,2

тис. грн

тис. грн

451,8

831,6

404,1

34,2

4 359,8 3 079,8

1 485,1
202,0
1 260

3,4

2.

Пасиви

тис. грн

2.1

Власний капітал (форма № 1, рядок
1495)

тис. грн 3 651,8 2 574,7

2.2

Довгострокові зобов’язання (форма
№ 1, рядок 1595)

тис. грн

2.3

Поточні зобов’язання, в тому числі:

тис. грн

–

–

–

2.3.1

Поточна кредиторська заборгова
ність сумарна (форма № 1, рядок
1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн

708

505,1

1 456,7

–

–

2 231,3
774,6
–

3.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн 11 203,2 9 040,3

4 837,2

3.1

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн 10 994,4 8 941,5

4 659,8

3.2

Інші операційні доходи

тис. грн

194,4

84,2

177,4

3.3

Інші фінансові доходи

тис. грн

–

–

–

3.4

Інші доходи

тис. грн

14

14,6

0

4.

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн 11 079,0 10 117,4 6 637,3

4.1

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн

4.2

Адміністративні витрати

тис. грн

–

–

–

4.3

Витрати на збут

тис. грн

–

–

–

4.4

Інші операційні витрати

тис. грн

4.5

Фінансові витрати

тис. грн

–

4.5

Інші витрати

тис. грн

4.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн

5.

Чистий прибуток (збиток) +, -

тис. грн

101,8

6.

Середня кількість всіх працівників

осіб

33

29

21

7.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн

4626,4

4210,0

2997,4

8.

Середньомісячна заробітна плата

грн

11,7

12,1

11,9

3 487,7 5 422,0

7 558,8 4 695,4

2 402,5

386,8

–

–

32,5

0

3 848,0

–

–

–

-1 077,1 - 1 800,1

Станом на 31.12.2020:
прострочена кредиторська заборгованість: відсутня;
поточна кредиторська заборгованість – 1456,7 тис. грн;
поточна кредиторська заборгованість, в тому числі за:
товари, роботи, послуги – 978,2 тис. грн;
розрахунками з бюджетом – 187,0 тис. грн;
розрахунками з оплати праці – 173,4 тис. грн;
інші поточні зобов’язання – 118,1 тис. грн.
До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, обладнання та інвентар.
Власне нерухоме майно у підприємства: відсутнє.
Інформація про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та
не розміщує відходи.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціон у: 09 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровський
орган з сертифікації залізничного транспорту» (код за ЄДРПОУ
24244451) за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного
транспорту» (код за ЄДРПОУ 24244451) за адресою: м. Дніпро,
вул. Лазаряна, 2 повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання

№ 13 (1358)

дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх
майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного
користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукц іон у з умовами – 2 231 258,60 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 115 629,30 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 115 629,30 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 223 125,86 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 111 562,93 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 111 562,93 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00
копійок.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного
транспорту» зобов’язаний з моменту переходу права власності
на об’єкт приватизації забезпечити:
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
недопущення виникнення заборгованості підприємства з
виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до
пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та
зборами;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом
шести місяців з дня переходу до нього права власності згідно з
пунктом 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-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.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
privat_12@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 05.03.2021
№ 12/01-33-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-31-000010-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 25 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 22 312,59 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 156,29 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 11 156,29 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Центр з сертифікації шин
і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»
(код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний
майновий комплекс державного підприємства
«Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів
«СЕПРОШИНАГТВ».
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24608516.
Інформація про об’єкт.
Середньооблікова чисельність працівників станом на
31.12.2020 – 4 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020
роки – 1 102 тис. грн, у тому числі експортної – немає.
Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та
сприяння ефективному веденню економічної діяльності, в тому
числі експортної: немає.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг)
Період

Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2018 р.

358,0

358,0

2019 р.

400,0

400,0

2020 р.

344,2

344,2

Основні показники
господарської діяльності підприємства
за останніх три роки
№
з/п

Показники

Одиниця
2018 р. 2019 р. 2020 р.
виміру

1.

Активи (форма № 1, рядок 1300)

тис. грн

43

70

52,3

1.1

Необоротні активи

тис. грн

–

–

–

1.1.1

Балансова вартість нематеріальних
активів

тис. грн

–

–

–

1.1.2

Балансова вартість незавершених
капітальних інвестицій

тис. грн

–

–

–

1.1.3

Балансова вартість основних засобів

тис. грн

–

–

–

1.1.4

Довгострокові фінансові інвестиції

тис. грн

–

–

–

тис. грн

43

70

52,3

1.2

Оборотні активи

1.2.1

Запаси

тис. грн

–

–

–

1.2.2

Сумарна дебіторська заборгованість
тис. грн
(форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135
+ 1140 + 1145 + 1155)

19

18

22,8

Гроші (форма № 1, рядок 1165)

тис. грн

19,5

1.2.3

23

51

2.

Пасиви

тис. грн

43

70

52,3

2.1

Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн

-1

0

-56,3

2.2

Довгострокові зобов’язання (форма № 1,
рядок 1595)

тис. грн

–

–

–

2.3

Поточні зобов’язання, в тому числі:

тис. грн

–

–

–

тис. грн

44

70

108,6

2.3.1

Поточна кредиторська заборгованість
сумарна (форма № 1, рядок 1695 –
1660 – 1665 – 1670)

3.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн

–

–

–

3.1

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн

358

400

344,2

3.2

Інші операційні доходи

тис. грн

–

–

–

3.3

Інші фінансові доходи

тис. грн

–

–

–

3.4

Інші доходи

тис. грн

–

–

–

4.

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн

–

–

–

4.1

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

тис. грн

260

276

287,9

4.2

Адміністративні витрати

тис. грн

98

122

125

4.3

Витрати на збут

тис. грн

–

–

–

4.4

Інші операційні витрати

тис. грн

–

–

–

4.5

Фінансові витрати

тис. грн

–

–

–

4.5

Інші витрати

тис. грн

–

–

–

4.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн

–

–

–

5.

Чистий прибуток (збиток) +, –

тис. грн

0

2

-68,7

6.

Середня кількість всіх працівників

осіб

5

4

4

7.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн

247

321

271

8.

Середньомісячна заробітна плата

тис. грн

5146

6688

5646

Станом на 31.12.2020:
прострочена кредиторська заборгованість – 0,00 грн;
поточна кредиторська заборгованість – 108,6 тис. грн, у тому
числі за:
товари, роботи, послуги – 20,0 тис. грн;
розрахунками з бюджетом – 7,9 тис. грн;
розрахунками зі страхування – 8,9 тис. грн;
заборгованість із заробітної плати – 71,7 тис. грн;
інші поточні зобов’язання – 0,1 тис. грн.
Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.
До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та
інвентар.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж єдиного
майнового комплексу – структурного підрозділу
державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України»
(Дніпропетровська філія), що розташований
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25

Дніпропет
ровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Коломой
цівська, 25

–

Реєстрацій
ний номер

За
Адреса
гальна
розташування площа
(м2)

1861260012110

Назва

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: структурний
підрозділ державного підприємства «Управління
справами Фонду державного майна України»
(Дніпропетровська філія).
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25.
Дніпропетровська філія є новоствореним відокремленим
структурним підрозділом Державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України», без права
юридичної особи.
Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу: 44063185.
Середньооблікова чисельність працівників – відсутні.
Основним видом діяльності згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань є: надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) – відсутній (новостворений об’єкт).
Активи об’єкта приватизації: майно єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш»
(будівлі, споруди, обладнання та устаткування промислового
призначення), розташованого за адресою: Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг, вул Коломойцівська, 25, яке передано
на баланс структурного підрозділу державного підприємства
«Управління справами Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія). Балансова вартість активів становить
75 612 843,00 грн.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Функціо
нальне
викорис
тання

Підстава
виникнення
права
власності

Форма власності
та власник

–

Витяг з Держав
ного реєстру
речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
права власності
від 27.06.2019

Держава в особі Регіо
нального відділення
Фонду державного
майна України по Дні
пропетровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

Відомості про складові частини
об’єкта нерухомого майна
Назва складової частини
об’єкта нерухомого майна

Загальна площа
(м2)

будівля, СБК

5 619,2

головний корпус

30 179,6

склад матеріалів

1 815,5

склад металу

2 357,4

їдальня

2 903,3

насосна станція

65,0

компресорна

239,2

пральня

943,0

котельня

154,9

дільниця СТО

1 110,5

гараж-стоянка

556,5

склад ПММ

24,4

адміністративна будівля (незавершене будівництво)

готовність – 88 %

будівля їдальні (незавершене будівництво)

готовність – 63 %

зварювальна лабораторія (незавершене будівництво)

готовність – 87 %

блок очистки (незавершене будівництво)

готовність – 87 %

допоміжне приміщення (незавершене будівництво)

готовність – 90 %

прийомна камера (незавершене будівництво)

готовність – 87 %

малярне відділення (незавершене будівництво)

готовність – 87%

газорегуляторний пункт (незавершене будівництво)

готовність – 87 %

склад для зберігання лаків та фарб (незавершене будівництво)

готовність – 87 %

кислородна накопичувальна (незавершене будівництво)

готовність – 87 %

вентиляційна градирня (незавершене будівництво)

готовність – 60 %

блок відстійників № 1 (незавершене будівництво)

готовність – 56 %

блок відстійників № 2 (незавершене будівництво)

готовність – 56 %

залізничні шляхи

7 800,8

внутрішньомайданчикові автодороги

6 714,0

огорожа №1-7

Адреса
розташування

земельна
ділянка
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25

Назва

Крім того, до складу об’єкта входить: 10 інвентарних одиниць
колісних транспортних засобів (оригінали технічної документації на транспортні засоби відсутні, в наявності лише копії на 9
одиниць транспортних засобів) та 1 027 інвентарних одиниць
обладнання й інвентарю.
Відомості про земельні ділянки

земельна
ділянка

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщено за посиланням: 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.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Лихіна Дмитро
Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
privat1_12@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 05.03.2021
№ 12/01-34-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-31-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 25 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 523,38 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 261,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 261,69 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

Комплекс

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє
природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів
не здійснюється.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціон у: 13 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів
«СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), що розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх
майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного
користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 52 337,51 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 168,76 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 26 168,76 грн (без
урахування ПДВ).
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 233,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 616,88 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 616,88 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» зобов’язаний з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити:
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
недопущення виникнення заборгованості підприємства з
виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до
пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та
зборами;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести
місяців з дня переходу до нього права власності згідно з пунктом 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не
мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти
років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.

Площа
земель
ної
ділянки
(м2)

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове
призначення
земельної
ділянки

154 448 1211000000:04:432:0007 Для розміщення
та експлуатації
основних, підсо
бних і допоміжних
85 646 1211000000:04:432:0003 будівель та споруд
підприємств пере
робної, машино
будівної та іншої
промисловості

Форма власнос
ті, підстава на
право користу
вання земель
ною ділянкою,
інформація про
обтяження

Комуналь
на власність
Територіаль
ної громади
м. Кривого
Рога в особі
Криворізької
міської ради

Право користування земельними ділянками за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25
структурним підрозділом державного підприємства «Управління
справами Фонду державного майна України» (Дніпропетровська
філія) не оформлювалося.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: господарська діяльність не здійснюється.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукц іон у: 07 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України» (Дніпропетровська філія),
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Коломойцівська, 25, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.
Покупець єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25, повинен відповідати вимогам, перед-
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відомості
приватизації

баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав
ного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 75 612 843,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 37 806 421,50 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 37 806 421,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукц іон у з умовами – 7 561 284,30 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 780 642,15 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 780 642,15 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу державного підприємства «Управління справами Фонду
державного майна України» (Дніпропетровська філія), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25, зобов’язаний з моменту переходу права
власності на об’єкт приватизації забезпечити дотримання вимог
та додаткових обмежень природоохоронного законодавства
щодо користування об’єктом.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не
мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти
років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщено за посиланням: 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.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія
Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
reform_12@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна,
6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056)
744-11-41.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 11.03.2021 № 12/01-36-РП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-12-000005-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 25 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 756 128,43 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 378 064,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 378 064,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про продаж об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – нежитлових
приміщень (база відпочинку) у складі:
спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний
корпус, 1Б 25,32 м2; спальний корпус, 1В, 113,7 м2.;
більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д, 16,9 м2, огорожа № 1
(Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Коробівка, вул. Набережна, 82)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові
приміщення (база відпочинку) у складі: спальний
корпус 1А, площею 26,54 м2; спальний корпус 1Б,
площею 25,32 м2; спальний корпус 1В площею
113,7 м2; більярдна 1Г, площею 63,2 м2; кухня 1Д,
площею16,9 м2, огорожа №1.
Місцезнаходження: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коробівка, вул. Набережна, 82.
Назва балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроінвест-Ч» (код за ЄДРПОУ 32654257). Адреса
балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 144.
Відомості про об’єкт.
Нежитлові приміщення бази відпочинку 1984 року будівництва у складі: трьох спальних корпусів; кухні та більярдної, по
периметру огороджених парканом; наявні комунікації: електропостачання, водопостачання (колонка), каналізація (вигрібна
яма). Загальний фізичний стан приміщень задовільний. Об’єкт
приватизації знаходиться в рекреаційній зоні на околиці села
Коробівка.
Спальні корпуси: дерев’яні будиночки на цегляних фундаментах, покрівля азбестоцементні листи, перекриття дерев’яне, підлога дощата, лінолеум; фізичний знос: 30-40 %; спальний корпус
(літ. А-1) відновлювався у 2019 році.
Більярдна з мансардою: цегляний будиночок, фундамент
бетонний, покрівля – металочерепиця; перекриття дерев’яне; у
2006 році за рахунок орендаря проведено реконструкцію будівлі;
фізичний знос – 25 %.
Кухня: фундамент та стіни цегляні, дерев’яне перекриття, підлога лінолеум, фізичний знос – 25 %.
Огорожа: у 2019 році замінена на цегляну з металевими воротами, загальна довжина – 143,76 пог. м, висота – 2,0 м: цегляна
кладка та шлакоблоки; фізичний знос – 15 %.
Об’єкт приватизації відповідно до договору від 30.04.2005
№ 249 (зі змінами) перебуває в оренді ТОВ «Корліс» (код за
ЄДРПОУ 38764744), площа орендованого майна згідно з договором оренди – 220,38 (245,66) м2, розмір місячної орендної
плати (за січень 2021 р.) становить 5 589,79 грн без ПДВ; строк
дії договору: до 02.03.2034. Майно передано в оренду з метою
розміщення турбаз, мотелів, літніх будиночків.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за
державою в особі Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській,Черкаській та Чернігівській областях згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно від 18.03.2020, реєстраційний номер об’єкта:
304726271215.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці держ авн ої форми
власності загальною площею 0,19 га, кадастровий номер
7121586201:02:004:0018, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення;
перебуває в оренді ТОВ «Корліс» за договором оренди землі від
20.02.2015, строк дії договору: до 02.03.2034.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлових приміщень (база відпочинку) у складі: спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний корпус, 1Б 25,32 м2;
спальний корпус, 1В, 113,7 м2; більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д,
16,9 м2, огорожа № 1 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець нежитлових приміщень (база відпочинку) у складі:
спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний корпус, 1Б 25,32 м2;
спальний корпус, 1В, 113,7 м2; більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д,
16,9 м2, огорожа № 1 повинен відповідати вимогам, передбачених статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами: 814 100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 407 050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 407 050,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість.

Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами: 81 410,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 40 705,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 40 705,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 1200 грн (0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу:
покупець нежитлових приміщень (база відпочинку) у складі:
спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний корпус, 1Б 25,32 м2;
спальний корпус, 1В, 113,7 м2; більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д,
16,9 м2, огорожа № 1, зобов’язаний:
забезпечити використання та експлуатацію об’єкта приватизації зі збереженням профілю діяльності (функціональне призначення) протягом 1 (одного) року від дати переходу до покупця
права власності;
компенсувати (відшкодувати) послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
протягом 10 календарних днів з дня нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу в сумі 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот
гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про
приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт
можна в робочі дні за місцем його розташування, попередньо
звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,
тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час
роботи управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти:
zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61;
директор ТОВ «Корліс» – Агапова Олена Михайлівна, тел. (097)
343-9993.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kievobl/html.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 09.03.2021
№ 0234-О.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-13-000002-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
23 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 23 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 141,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 070,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 4 070,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик та з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2: фундамент – цегла, щебінь, бетон;
стіни – ракушняк, цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, наяве водяне опалення. Технічний стан задовільний. Будівля одноповерхова, можливо використовувати
в якості адміністративних або побутових приміщень за умови
ремонту внутрішнього оздоблення.
Кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2: фундамент –
цегла, щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання: підведена
електрика, пічне опалення. Будівля одноповерхова, технічний
стан задовільний.
Сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2: фундамент –
цегла, щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання відсутнє.
Технічний стан задовільний.
Погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2: фундамент – цегла,
щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття – з/б;
інженерне обладнання відсутнє. Технічний стан задовільний.
Колодязь № 1: фундамент – з/б кільця глибиною 20 м. Технічний стан ветхий. Будівлі та споруди розташовані в серединній
зоні села, навколишня забудова представлена житловими будинками приватного сектору. Район місцерозташування характеризується низькою соціально-побутовою інфраструктурою,
низьким пішохідним потоком.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій
розташований об’єкт державної власності, не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося. Обтяження прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи,
що посвідчують право власності або користування на земельну
ділянку, – відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
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Нежитлова будівля А, Ап, загальною площею 531,3 м2 знаходиться на центральній вулиці м. Кобеляки. Будівля двоповерхова
з підвалом. Нежитлова будівля збудована в 1975 році, висота –
6,75 м, збудована з цегли, фундамент – бетон, покрівля – азбестові листи, перекриття – з/б, підлога – бетон, дощата. В будівлі
є газове опалення (індивідуальний котел), є електрика, водопостачання, каналізація.
Гараж Б, загальною площею 42,1 м2 збудований у 1978 році,
висота – 2,7 м, збудований з цегли, фундамент – бетон, покрівля – азбестові фанерні листи, підлога – бетон, інженерне обладнання відсутнє, крім електрики.
Вбиральня В збудована у 1976 році, висота – 2,0 м, збудована з цегли, покрівля – азбестові фанерні листи, підлога – бетон,
інженерне обладнання відсутнє.
Вимощення ІІ: підлога – асфальтобетон.
Відомості про земельні ділянки
Площа
зе
Адреса
мельної
розташування
ділян
ки, м2
Полтавська
обл., Кобе
ляцький р-н,
м. Кобеляки,
вул. Мільйон
на (Огія), 17

1024

Кадастровий номер
земельної ділянки

Витяг індек
сний номер
212859758 від
17.06.2020

531,3;
42,1

5321810100:50:002:0443

Не ви
користо
вується
за своїм
функціо
нальним
призна
ченям

Форма
власності
та власник

Полтавська
обл., Ко
беляцький
р-н, м. Ко
беляки,
вул. Міль
йонна
(Огія), 17

Форма власності, підстава на
Цільове призна
право користування земельною
чення земельної
ділянкою, інформація про об
ділянки
тяження
Для будівництва
та обслугову
вання будівель
органів дер
жавної влади та
місцевого само
врядування

Державний акт на право постій
ного користування земель
ною ділянкою від 28.01.2008
ЯЯ 225687, правокористувач:
Головне управління статисти
ки у Полтавській області, код
ЄДРПОУ 02361892, обтяження
прав на земельну ділянку не
зареєстроване

Перелік майна,
яке передане в оренду
№
з/п

Орендар

1 Фізична особа –
підприємець
Борзовець В. І.
2 Управління держав
ної казначейської
служби України у
Кобеляцькому районі
Полтавської області

41,5

Підстава
виникнення
права
власності

Будівлі та споруди
у складі: нежитлова
будівля А, Ап,
загальною площею
531,3 м2, гараж Б,
загальною площею
42,1 м2, вбиральня
В, вимощення ІІ

Функціо
нальне
викорис
тання

Орендна
Цільове
Реквізити
плата за 1 м2
призначення договору оренди
на місяць без
оренди
та термін його дії
ПДВ (грн)
Розміщен
ня станції
технічного
обслугову
вання
Розміщення
службових
приміщень

№ 507/05-н
від 07.12.2005,
діє до 06.06.2021

32,95

№ 484/05-н
від 18.11.2005,
діє до 17.05.2023

0,01

232

Функціо
нальне
викорис
тання

За
Адреса роз гальна
ташування площа
(м2)

Назва

Назва об’єкта
оренди
Орендова
площа (м2)

6133598853206

Група інвентарних об’єктів
у складі: будівля колиш
нього будинку ветеранів,
Літ. «А-1,а,а1», загальною
площею 192,5 м2; кухня,
Літ. «Б-1», загальною
площею 37,8 м2; сарай,
Літ. «В-1», загальною пло
щею 8,6 м2; погріб, Літ.
«Г», загальною площею
8,5 м2; колодязь № 1

247,4

Назва

Полтавська обл., Хорольський р-н,
с. Вергуни, вул. Рибальська, 29А

Адреса роз
ташування
Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Частина при Два блокміщення
бокси

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних
об’єктів у складі: будівля колишнього будинку
ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею
192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2;
сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб,
Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1
(далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл.,
Хорольський р-н, с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а.
Інформація про балансоутримувача: СВК «Перемога» (код
ЄДРПОУ 05423113) за адресою: Полтавська обл., Хорольський
р-н, с. Клепачі, вул. Перемоги, 6. Телефони для довідок: (05362)
95335, 95343, 32556, (096) 3071467, адреса електронної пошти:
svk_peremoga@ukr.net.

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди
у складі: нежитлова будівля А, Ап, загальною площею
531,3 м2, гараж Б, загальною площею 42,1 м2,
вбиральня В, вимощення ІІ за адресою: Полтавська
обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Мільйонна
(Огія), 17.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 17.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління
статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892) за
адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. Телефони для довідок:
(0532) 60-94-80, 50-23-56.

Назва

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи
інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього
будинку ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею
192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2;
сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб,
Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1,
що розташоване за адресою: Полтавська обл.,
Хорольський р-н, с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівель
та споруд у складі: нежитлова будівля А, Ап, загальною
площею 531,3 м2, гараж Б, загальною площею 42,1 м2,
вбиральня В, вимощення ІІ за адресою: Полтавська обл.,
Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 17

Земельна ділянка

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 148970,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 74485,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 74485,00 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14897,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7448,5 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 7448,5 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації
витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5087,00 грн (п’ять
тисяч вісімдесят сім гривень 00 копійок) у місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта на рахунок органу
приватизації.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар
США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine
in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися
з об’єктом приватизації можна у робочі дні: з 8.00 до 14.00 за
місцем його розташування: Полтавська обл., Хорольський р-н,
с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Головний бухгалтер СВК «Перемога» Гордієнко Валерій Іванович, телефон (096) 3071467,
адреса електронної пошти: klepachivska@ukr.net.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.
html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа
організатора аукціону – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок
(0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 05 березня 2021 № 240.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-23-000005-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1489,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 744,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 744,85 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 квітня 2021
року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
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відомості
приватизації

умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 35901,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 17950,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 17950,90 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3590,18 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1795,09 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1795,09 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціо
ну розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар
США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine
in Poltava and Sumy regions.
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися
з об’єктом приватизації можна у робочі дні: з 8.00 до 17.00 за
місцем його розташування: Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 17.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон (0532) 500756, адреса електронної пошти: polgus@
pl.ukrstat.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.
html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа
організатора аукціону – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок
(0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 09 березня 2021 р. № 247.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-26-000009-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 359,02 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 179,51 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 179,51 грн.
Місце проведення аукц іон у: аукц іон и будуть проведені
в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею
227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н,
смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н,
смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057) 706-26-16.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єктом є нежитлова одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 227,2 м2.
Рік введення в експлуатацію – 1970 (за даними бухгалтерського
обліку). Фундамент, стіни шлаколиті, покрівля – шифер, підлога,
вікна та двері – дерев’яні. Водовідведення відсутнє, опалення та
електропостачання відключене. Будівля раніше використовувалась Головним управлінням статистики у Харківській області.
На сьогодні за призначенням не використовується. Детальна
інформація та документи по об’єкту розміщені на: privatization.
gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на
об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майна від 05.09.2011,
виданого Виконкомом Зачепилівської селищної Ради на підставі рішення Виконкому Зачепилівської селищної Ради від
11.08.2011 № 110 та зареєстрованого Комунальним підприємством технічної інвентаризації «Інвентаризатор» м. Красноград, що підтверджується Витягом про державну реєстрацію
прав від 05.09.2011, номер витягу 31184430, реєстраційний
номер 34545375, номер запису 167 в книзі 1. Згідно з витягом
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 134778378
від 17.08.2018) об’єкт малої приватизації зареєстрований за
Державною службою статистики України, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 1624776163222, дата реєстрації:
06.08.2018.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: нежитлова будівля літ.
«А-1» загальною площею 227,2 м2 розташована на земельній
ділянці площею 0,1828 га. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 309097 від
28.11.2009), виданий Зачепилівському районному відділу статистики. Згідно з Витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (земельна ділянка):
1580934563222, дата державної реєстрації 15.06.2018, кадастровий номер: 6322255100:02:005:0049. Правокористувач земельної ділянки: Головне управління статистики у Харківській
області; надавач прав: Зачепилівська селищна Рада. Цільове
призначення – для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування, землі
житлової та громадської забудови, для обслуговування нежитлових будівель.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціон у: 15 квітня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів
продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 247000,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 123500,00 грн
(без урахування ПДВ);
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
123500,00 грн (без урахування ПДВ).
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:

продаж на аукціоні з умовами – 24700,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12350,00 грн
(без урахування ПДВ);
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
12350,00 грн (без урахування ПДВ)
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна
(Радянська), 21 (балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629), у розмірі
4000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch,
New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00
до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00
до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 05.03.2021
№ 00629.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000024-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2470,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
1235,00 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1235,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража під літ. «Б» загальною площею 27,6 м2
та оглядової ями під літ. «В» за адресою: Харківська обл.,
м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, гараж 12
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж під літ. «Б»
загальною площею 27,6 м2 та оглядова яма під літ. «В».
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, гараж 12.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057)706-26-16.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: об’єктом приватизації є нежитлова
будівля гаража під літ. «Б» загальною площею 27,6 м2 з оглядовою
ямою під літ. «В». Рік побудови – 1970. Фундамент: гараж бетонний, оглядова яма – копка котловану, стіни цегляні, перекриття
дерев’яні. Висота гаража – 3,25 м, оглядової ями – 1,5 м. В будівлі
передбачене, але відключене енергопостачання. Загальний технічний стан будівлі визначається як такий, що потребує ремонтних робіт для подальшої експлуатації, знос – 43 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
privatization.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності (індексний номер витягу: 224963393 від 22.09.2020).
Об’єкт зареєстрований за Держ авн ою службою статистики України, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
2173909263104, номер запису про право власності: 38290211,
дата реєстрації: 18.09.2020.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 19 квітня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів
продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 18700,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9350,00 грн
(без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9350,00 грн.
(без урахування ПДВ)
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук
ціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1870,00 грн (без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 935,00 грн
(без урахування ПДВ);
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 935,00 грн
(без урахування ПДВ)
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки
об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража під літ. «Б»
загальною площею 27,6 м2 та оглядової ями під літ. «В» за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А,
гараж 12, у розмірі 2699,00 грн (дві тисячі шістсот дев’яносто
дев’ять гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних
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покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch,
New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00
до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська
обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, гараж 12.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00
до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 05.03.2021
№ 00628.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-12-01-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 187,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 93,50 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
93,50 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі (магазин) загальною площею
51,1 м2 за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н,
с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля (магазин) загальною площею 51,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Чугуївський р-н,
с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окреме майно – одноповерхова
будівля колишнього магазину площею 51,1 м2. Рік будівництва – 1990. Стіни з шлакоблоку та черепашника, перекриття – дерев’яне по дерев’яних балках, покриття підлоги дощате,
пошкоджене; покрівля – шифер; опалення, водопостачання,
каналізація відсутні. Заповнення віконних та дверних прорізів
розсохлись і розхитались, скління відсутнє. Внутрішнє оздоблення – облицювання стін та стелі листами ДСП, пофарбованими масляними розчинами, пошкоджене та забруднене.
Зовнішнє оздоблення – відсутнє. Загальний стан будівлі незадовільний.

Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді до с. Роздольне,
до найближчого населеного пункту – смт Новопокровка – 3 км,
до м. Харкова – близько 25 км. Вся соціальна інфраструктура
та зупинка громадського транспорту знаходяться у смт Новопокровка.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
https://privatization.gov.ua/.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на
об’єкт нерухомості зареєстровано за Верховною Радою України –
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 08.01.2008
серія САА № 095046.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на
якій розташовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність
не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не
відбувалось, кадастровий номер не присвоювався, інформація
про наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 15 квітня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного 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
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів
продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 43 900,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
21 950,00 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
21 950,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 4 390,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
2 195,00 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2 195,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(магазин) загальною площею 51,1 м2 за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3, у розмірі 2800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень 00
копійок) без урахування ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
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Банк бенефіціара (АТ «УК РСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–
код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch,
New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач
відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00
до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 05.03.2021
№ 00627.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000051-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 439,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
219,50 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
219,50 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
адміністративної будівлі, А, загальною площею
110,8 м2, гаража, Б, загальною площею 20,4 м2,
який розташований за адресою: вул. Українська, 4,
смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська обл.,
що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області
(код за ЄДРПОУ 40408678)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративна
будівля, А, загальною площею 110,8 м2, гараж, Б,
загальною площею 20,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 4, смт Каланчак,
Каланчацький р-н, Херсонська обл.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Держ
продспоживслужби в Херсонській області.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул.
Перекопська, 17, м. Херсон, 73000, тел./факс (0552) 32-17-37.
Код за ЄДРПОУ 40408678.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт:
об’єкт складається з одноповерхової адміністративної будівлі та гаража. Матеріали фундаменту – бутобетон, стіни – камінь
черепашник, поштукатурено. Підлога дерев’яна, дах – дошки,
шифер. Вікна та двері з дерева. Наявне електропостачання, водопостачання, газове опалення.
Адміністративна будівля, що входить до складу об’єкта приватизації, має вхід з вулиці Української та вихід у двір.
Гараж, що входить до складу об’єкта приватизації, має електропостачання та в’їзд з вулиці Української.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,0419 га, яка перебуває на праві постійного
користування Головного управління Держпродспоживслужби
в Херсонській області відповідно до Держ авн ого акта від
26.03.2008. Кадастровий номер – 6523255100:02:004:0004.
Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для
розміщення та обслуговування адмінбудівлі.
Об’єкт приватизації знаходиться в середній частині населеного пункту – смт Каланчак, на території адміністративного центру
колишнього районного центру Каланчацького району. Під’їздні
шляхи мають асфальтове покриття. У пішохідній досяжності
від території, на якій знаходиться об’єкт оцінки, розташований
приватний житловий сектор. Найближча зупинка громадського
транспорту знаходиться на відстані 1,0 км.
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Право власності зареєстровано 02.03.2020, реєстраційний
номер 750804165232.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його
частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукц іон у: аукц іон в
електронній формі буде проведено 05.04.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 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».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 години дня проведення
електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта
можна здійснити 29.03.2021 з 12.00 до 13.00 за місцем його
розташування: вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький
р-н, Херсонська обл.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно в письмовій формі
звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за
2 робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок
(0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адміністративної будівлі, А, загальною площею 110,8 м2, гаража,
Б, загальною площею 20,4 м2, який розташований за адресою:
вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська
обл., здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмі
ністративної будівлі, А, загальною площею 110,8 м2, гаража, Б,
загальною площею 20,4 м2, який розташований за адресою:
вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська
обл., повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з
моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих
цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
з умовами: 371 071,00 грн (триста сімдесят одна тисяча сімдесят одна гривня 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 37 107,10 грн (тридцять сім
тисяч сто сім гривень 10 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціо
ні із зниженням стартової ціни: 185 535,50 грн (сто вісімдесят
п’ять тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 18 553,55 грн (вісімнадцять
тисяч п’ятдесят п’ять гривень 55 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 185 535,50 грн (сто вісімдесят п’ять
тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 18 553,55 грн (вісімнадцять
тисяч п’ятдесят п’ять гривень 55 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча
двісті гривень 00 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аук
ціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви
на участь у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним
гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку
держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь
у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного
майданчика через касу відділення банку.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок) у місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер
з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua;

контактна особа від Регіонального відділення Фонду держав
ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552)
22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа Головного управління Держпродспожив
служби в Херсонській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Гончарук Валентин Степанович
(099) 67-37-015.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску
та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного
аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аук
ціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій
системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації
переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)»
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 06.01.2021 № 11 «Про затвердження умов продажу
об’єкта малої приватизації окремого майна – «Адміністративна
будівля, А, загальною площею 110,8 м2, гараж, Б, загальною
площею 20,4 м2».
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2020-10-27-000002-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 3 710,71 грн (три тисячі сімсот десять гривень 71 копійка).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни:
1 855,36 грн (одна тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять гривень
36 копійок).
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 1 855,36 грн (одна
тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 36 копійок).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням:
https://privatization.gov.ua.
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10

відомості
приватизації

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

НАКАЗ

15.02.2021

№ 186

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 18 грудня 2019 року № 977/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та
Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду дер
жавного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року
за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Каїрського Олександра Олександровича
(вх. Фонду державного майна України від 08 лютого 2021 року
№ 19/4960), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 18 грудня 2019 року № 977/19, виданий Фондом держав
ного майна України ФОП Каїрському Олександру Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків
2081200092).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
15.02.2021

НАКАЗ
м. Київ

№ 187

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 04 вересня 2020 року № 786/20
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року
за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного
майна України двох звітів про оцінку майна – об’єктів житлової
нерухомості, що за результатами рецензування рецензентом,
який працює у штаті Фонду державного майна України, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових
прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 04 вересня 2020 року № 786/20, виданий Фондом державного
майна України фізичній особі – підприємцю Даниленку Вадиму
Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2871702931).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

15.02.2021

м. Київ

№ 188

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 26 лютого 2019 року № 166/19
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року
за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного
майна України двох звітів про оцінку майна – об’єктів житлової
нерухомості, що за результатами рецензування рецензентом,
який працює у штаті Фонду державного майна України, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 26 лютого 2019 року № 166/19, виданий Фондом держав
ного майна України фізичній особі – підприємцю Ізергіній Оксані
Дмитрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2478513980).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
23.02.2021

НАКАЗ
м. Київ

№ 246

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 26.07.2019 № 585/19
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 Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291
(зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 15.02.2021 № 191 «Про внесення відповідних змін до
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
стосовно оцінювача Максимова В. В.», яким позбавлено (анульовано) Максімова Вадима Володимировича кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 23.06.2000 МФ № 844-2 за спеціалізацією 1.2 «Оцінка машин і обладнання», виданого Фондом державного майна України спільно з товариством з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «Українська комерційна школа», а
також враховуючи те, що Максімов В. В. був заявлений єдиним
оцінювачем ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСКОН» під час
прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, НАКАЗУЮ:

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540),
кран-балка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542),
кран-балка (інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв.
№ 091607).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі внаслідок незбереження держав
ного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Платник – ТОВ «Ілот».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені держ
аві внаслідок незбереження державного майна (за подібністю
об’єкта пошкодження).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,775 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
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конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47
та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на
конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
до відділу документального забезпечення та адміністративногосподарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 26 березня 2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіон альн ому відділенні
01.04.2021 об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцез нах од ження конкурсної комісії та робочої групи:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок
(056) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 26.07.2019 № 585/19, виданий Фондом державного майна
України ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 35951322).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 247
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 29.12.2019 № 1007/19
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення
після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291 (зі змінами),
за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку
однієї простої іменної акції приватного акціонерного товариства
(вх. Фонду державного майна України від 28.10.2020 № 9/27479),
що за результатами рецензування рецензентом, який працює
в штаті Фонду державного майна України, та громадською організацією «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів» класифікується
за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№ 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 29.12.2019 № 1007/19, виданий Фондом державного майна
України приватному підприємству «ЕКСПЕРТОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 30067043).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 248
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 07.06.2018 № 475/18
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291
(зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
звіту про оцінку однієї акції приватного акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України від 15.10.2020
№ 9/25872), що за результатами рецензування рецензентом,

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

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська область,
м. Іршава, вул. Білецька, 4/2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ
02360464)
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55,
(031) 261-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2021.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) –
основних засобів – 1 одиниця.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019 – 5583,00 грн.
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відомості
приватизації

який працює в штаті Фонду державного майна України, класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових
прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.09.2003 № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 07.06.2018 № 475/18, виданий Фондом державного майна
України товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
ДІЛОВА ЕКСПЕРТИЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 32156103).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 249
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 31.07.2020 № 665/20
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291
(зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
звіту про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України
від 22.09.2020 № 9/22289), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
та членом Екзаменаційної комісії Мухіним О. О. класифікується за
ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№ 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані
замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 31.07.2020 № 665/20, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР
ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ «ПАРЕТО» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 38138307).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 250
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 25.06.2020 № 558/20
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення
після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291 (зі змінами),
за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцін-

Розмір земельної ділянки, усього: 0,0302 га.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській області, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
3000,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція «Льон» – 1 шт., радіостанція «Карат» – 2 шт., стіл для засідань – 1 шт., палатка
техперевірки протигазів – 1 шт., друкарська машинка «Листвиця» – 1 шт., рентгенометр ДП – 5В – 3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Боженка, 34.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне
акціонерне товариство «СКФ Україна».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55,
(033) 224-00-57, 224-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській області, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2500,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти рухомого майна за функціональним призначенням.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – гараж Б-1 загальною площею 37,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності (вул. Жовтнева), 3, гараж 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління держпродспоживслужби у Волинській області.
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ку нежитлових будівель (вх. Фонду державного майна України
від 26.08.2020 № 12/18588 та від 02.09.2020 № 12/19499), що за
результатами рецензування рецензентом, який працює в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях класифікується
за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№ 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 25.06.2020 № 558/20, виданий Фондом державного майна
України приватному підприємству «АКТИВ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34627728).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 251
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 15.01.2021 № 13/21
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання
та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного
майна України трьох звітів про оцінку нерухомого майна (вх.
Фонду державного майна України від 25.08.2020 № 9/18415),
що за результатами рецензування рецензентом, який працює
в штаті Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії Шевич Т. Є. класифікуються за ознакою абзацу
четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні
засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані замовником,
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 15.01.2021 № 13/21, виданий Фондом державного майна України товарній біржі «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
34985778).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291 (зі змінами),
за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку
однієї простої іменної акції приватного акціонерного товариства
(вх. Фонду державного майна України від 15.10.2020 № 9/25872),
що за результатами рецензування рецензентом, який працює
в штаті Фонду державного майна України, класифікується за
ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440,
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 03.07.2020 № 580/20, виданий Фондом державного майна
України товариству з обмеженою відповідальністю «АДАМІЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 22956963).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 253
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 26.10.2020 № 947/20
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх
поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291
(зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку 100% пакета простих бездокументарних іменних
акцій і вартості однієї акцій в пакеті приватного акціонерного
товариства (вх. Фонду державного майна України від 21.10.2020
№ 9/26436), що за результатами рецензування рецензентом,
який працює в штаті Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії Лищенком В. В. класифікується за
ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№ 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 26.10.2020 № 947/20, виданий Фондом державного майна
України товариству з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТ-С»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38396805).
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
оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.02.2021
м. Київ
№ 252
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 03.07.2020 № 580/20
Відповідно до абзацу другого 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 Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення



Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціо
ні з умовами.
Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14, 255-38-55,
(033) 224-00-57, 224-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській області, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема порівняльної площі.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з
оцінки майна, що склалася в II півріччі 2020 року, відповідно до
листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 № 10-3611307 та доповнення до нього лист (Фонду державного майна
України від 24.02.2021 № 10-59-3947).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного
майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79005, м. Львів, вул. Коперніка, 4).
До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямом за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, не-

рухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них» (для об’єкта № 1, 3), 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім
таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів
та тих, що становлять культурну цінність майна» (для об’єкта
№ 2).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (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 документального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
 Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Коперніка, 4.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
255-38-55.
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приватизації

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – ветлікарня (літ. А-1) загальною площею 174,2 м2, гараж (літ. Г) загальною площею 129,0 м2,
будівля секційної (літ. Б-1) загальною площею 16,5 м2, ПММ
(літ. Д-1) загальною площею 26,6 м2, вбиральня (літ. В-1)
загальною площею 4,4 м2, що перебувають на балансі Чуднівської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів – 5 об’єктів нерухомого майна.
Дата оцінки: 28.02.2021.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях; платник
робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 6000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі за функціо
нальним призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
із законом; документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних
документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
 Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний
номер телефону (0412) 42-04-18).

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбувся 21.01.2021
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності нежитлова
будівля, літ. А у складі: адміністративна будівля, літ. А, загальною
площею 316,9 м2, вбиральня, літ. У загальною площею 1,0 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 02360576).
Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Кам’ян
сько-Дніпровський р-н, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Набережна, 68.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду держав
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 04.02.2021
Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540), кранбалка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542), кран-балка
(інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв. № 091607).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі внаслідок незбереження держав
ного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Платник – ТОВ «Ілот».
Конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду
державного майна України від 11.02.2020 № 22), конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання
для надання послуг з оцінки об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики (код за ЄДРПОУ 25077191, м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область), з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами, запланованого на 28.01.2021, визнано таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 20.01.2021
Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею
63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл., Рахівський район,
с. Богдан, вул. Шевченка, 110.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «Експерт-центр».
Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2200,0 грн без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
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 03.12.2020
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна
біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна:
окремого майна – адміністративної будівлі загальною площею
571,8 м2 за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Виноградна, 13, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продаж на аук
ціоні. Вартість виконаних робіт – 3770,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна: окремого майна –
гаража загальною площею 26,8 м2 за адресою: Полтавська
область, Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Незалежності,
1, що обліковується на балансі Головного управління Держ
продспоживслужби в Полтавській області. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 4490,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 21.01.2021
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єкта малої приватизації –
будівлі побутового комплексу загальною площею 449,9 м2 за
адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин,
вул. Берестецька, 1, з метою продажу шляхом викупу балансоут
римувачем, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 6 950 грн.

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

прийнято рішення
про приватизацію
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 15.03.2021
№ 404 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Карапчівський спиртовий завод» (код
за ЄДРПОУ 00375415) (60420, Чернівецька обл., Глибоцький
р-н, с. Карапчів).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 09.03.2021 № 279 та
№ 280 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами таких об’єктів:
нежитлових будівель дільничної лікарні ветеринарної медицини у складі: будівля, А загальною площею 63,7 м2; підвал,
А1; гараж, Б площею 51,5 м2 за адресою: Івано-Франківська
область, Снятинський р-н, с. Княже, вул. Грушевського, 61
(наказ № 279);
будівлі Верховинської районної державної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 207,1 м2 за адресою:
Івано-Франківська область, Верховинський р-н, с. Красноїлля,
присілок Центр, 5 (наказ № 280).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 10 березня 2021 року № 214 прийнято рішення про
зміну способу приватизації об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (столової) загальною площею
749,5 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район,
с. Крушинка, вул. Колгоспна, 1, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код
за ЄДРПОУ 05477066), на продаж на аукціоні.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
об’єктів малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 11.03.2021 № 206 прийнято рішення про приватизацію
окремого майна – будівлі дільниці ветеринарної медицини
загальною площею 59,2 м2 за адресою: Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, с. Ставки (с. Леніне), вул. Молодіжна, 1а,
що перебуває на балансі Радомишльської районної державної
лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590),
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
11.03.2021 № 207 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – школи (теплиця друга черга)
за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3б, що перебуває на балансі Департаменту
регіонального розвитку Житомирської обласної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), шляхом продажу на
аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
11.03.2021 № 208 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць
за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3а, що перебуває на балансі Департаменту
регіонального розвитку Житомирської обласної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), шляхом продажу на
аукціоні без умов.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 11.03.2021 № 184 прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – підвального приміщення
адмінбудівлі площею 338,1 м2 за адресою: Херсонська обл.,
Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська (Володарського), 32, що перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області (код
за ЄДРПОУ 21295057), шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 11.03.2021 № 186 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 15.02.2021 № 110 в частині
визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації державної власності, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – житлового
будинку, що розташований за адресою: Херсонська область,
смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н та перебуває на
балансі ПрАТ «Нижньосірогозьке АТП-16542» (код за ЄДРПОУ
03119084), шляхом продажу на аукціоні.
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