засновано у вересні

1993 року

№

28 (1308), 24 червня 2020 року

відомості
приватизації
видання

у номері
Мала приватизація

1

Результати продажу об’єктів
малої приватизації

1

Продаж об’єктів малої
приватизації

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

9
10

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

12 Прийнято рішення
про приватизацію

12

До уваги оцінювачів

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

0 800 750 570

(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером
(044) 200 35 01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Фонду

державного майна

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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкти малої приватизації, що перебували на балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації:
не завершену будівництвом садибу № 11 в кварталі № 14 (Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66) фізичною особою – підприємцем за ціною
8150,40 грн, у т. ч. ПДВ – 1358,40 грн;
не завершену будівництвом садибу № 12 в кварталі № 14 (Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64) фізичною особою – підприємцем за ціною
10188,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1698,00 грн.

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

Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля, що не увійшла до статутного капіталу
КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ 30005432, розташований за адресою: 17551,
Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Переволочна, вул. Шкільна, 20, приватизовано
шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціоном, єдиним заявником – фізичною особою – Тютюнник Олександром Володимировичем, код: 3005607079.
Ціна продажу об’єкта приватизації – 16 988,41 грн (шістнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 41 коп.), у т. ч. ПДВ – 2 831,40 грн (дві тисячі вісімсот тридцять одна
гривня 40 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт незавершеного будівництва – газова котельня, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черкаський» (Черкаська обл., Драбівський р-н, с-ще Рецюківщина,
вул. Миру, 7) приватизованого шляхом викупу фізичною особою – Ковальовим Юрієм
Андрійовичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням
стартової ціни, за 20 400,00 грн (двадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок), у тому
числі ПДВ – 3 400,00 грн (три тисячі чотириста гривень 00 копійок).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж, літер (Б-1) загальною площею
33,0 м2 за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шептицького Митрополита
(вул. Піонерська), 18. Покупець об’єкта малої приватизації: Релігійна організація «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТИХ ВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА ЛУЦЬКОГО ЕКЗАРХАТУ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М. НОВОВОЛИНСЬКА». Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 35 910,00 грн (тридцять п’ять тисяч дев’ятсот десять
гривень 00 копійок) без ПДВ.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності – окреме майно – заглиблений склад, що розташований за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 94 та перебуває на балансі
ЗАТ «Лубнимеблі» (код ЄДРПОУ 00275042). Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАСПО ГРУП» (код ЄДРПОУ 42322509), що
визнане переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта: з урахуванням ПДВ
–121795,20 грн, ПДВ – 20299,20 грн.

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

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях № 344 від 10.06.2020 завершено приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – адміністративного приміщення загальною площею
467,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, смт Володимирець,
вул. Соборна, 2, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748, який приватизовано за запропонованою
переможцем електронного аукціону ціною лоту, – 690 603,60 грн (шістсот дев’яносто
тисяч шістсот три гривні 60 копійок), у т. ч. ПДВ – 115 100,60 грн (сто п’ятнадцять тисяч
сто гривень 60 копійок) покупцем фізичною особою – підприємцем Савсюком Олександром Васильовичем.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля трансформаторної підстанції
загальною площею 40,5 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 200, що перебуває на балансі Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс», код
за ЄДРПОУ 03760316, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством
з обмеженою відповідальністю ФІРМА «УКРРЕСУРС», код ЄДРПОУ 31640919, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 34 347,00
грн (тридцять чотири тисячі триста сорок сім гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ –
5 724,50 грн (п’ять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 50 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення, гараж загальною площею 24,0 м2
за адресою: Рівненська обл., Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 10б, гараж
2, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській

України

області, код ЄДРПОУ 40309748, приватизовано на електронному аукціоні покупцем –
єдиним заявником – фізичною особою – Семенчуком Сергієм Олександровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3001714137) шляхом викупу. Ціна
продажу на аукціоні становить 54 000,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок),
у т. ч. ПДВ – 9 000,00 грн (дев’ять тисяч гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина будівлі ветеринарної дільниці загальною площею 79,0 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район,
с. Немирівка, вул. Лісова, 29, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, приватизовано фізичною
особою – Бондаренко Олександром Івановичем, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3101015990. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 60 001,20
грн (шістдесят тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 10 000,20 грн (десять
тисяч гривень 20 копійок).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Об’єкт малої приватизації державної власності – будівля профілакторію, що розташований за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Перекопська, 169, приватизовано
шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – Осіповим Олексієм
Володимировичем. Ціна продажу об’єкта приватизації – 1668001,20 грн (один мільйон
шістсот шістдесят вісім тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 278 000,20 грн
(двісті сімдесят вісім тисяч гривень 20 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Об’єкт малої приватизації – будівля недіючої районної електричної підстанції,
що розташований за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайлівська,
буд. 7, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь
в електронному аукціоні з умовами, – Халупенко Денисом Миколайовичем, ідентифікаційний код 3035514177. Ціна продажу об’єкта становить 84 250,80 грн (вісімдесят
чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 80 копійок), у тому числі ПДВ – 14 041,80 грн
(чотирнадцять тисяч сорок одна гривня 80 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації, окремого майна – приміщення лазні з № 2-1 до № 2-7
загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до
статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення лазні з № 2-1 до № 2-7
загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до
статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692.
Місцезнаходження об’єкта: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове,
вул. Бригадна, 7.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ТОВ
«Агромир і Ко», код ЄДРПОУ 05527692, місцезнаходження: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 3, директор ТОВ «Агромир і Ко» – Бикодьорова
Оксана Анатоліївна, тел. (096) 36-49-591.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення лазні з № 2-1 до № 2-7 загальною
площею 50,0 м2 розташовані в будівлі літ. «З, З1, з», 1989 року побудови, за призначенням не використовуються, перебувають у незадовільному стані.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 09.07.2019, номер запису про право власності: 32313773, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 1180530705206.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:
земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17.07.2020.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація – приміщення лазні з № 2-1 до № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу
СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692, 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 року № 432 (зі
змінами від 18.07.2018).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 10600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5300,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1060,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 530,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 530,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі
2700,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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 Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –_
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Агромир і Ко» Бикодьорова Оксана Анатоліївна, тел. (096) 36-49-591.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до
16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс
(0432) 67-30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 16.06.2020 № 647 «Про
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-05-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 106,00 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 53,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 53,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу,
інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. А,
площею 164,4 м2, розташоване за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25,
балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ 00849103.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
окреме майно розташоване в центральній зоні с. Петро-Свистунове
Вільнянського р-ну на вул. Зачинява, 25. Окремо розташована одноповерхова будівля клубу має два відокремлених входи, виконані з головного
і торцевого фасадів будівлі. Інженерне забезпечення будівлі відсутнє. Рік
побудови – 1963. Знос – 37 %.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Інформація про балансоутримувача: окреме майно перебуває на балансі ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103.
Місцезнаходження балансоутримувача: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40.
Контактна особа: Ільницький Олександр Васильович – заступник директора ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», тел. 066-99-55-124.
Функціональне використання об’єкта приватизації: будівля клубу.
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням
стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону без умов: 14 липня 2020 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 електронному 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 електронному 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 малої приватизації – окремого майна у складі:
будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове,
вул. Зачиняєва, 25, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код
за ЄДРПОУ 00849103, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25,
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, та довести
відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 198 686,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 99 343,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 99 343,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 19 868,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 934,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 934,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
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
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
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
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк
Юлія Миколаївна, (061) 226 07 75, reform4_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: наказ РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
11.06.2020 № 12/1-200.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-03-000014-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 986,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 993,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 993,43 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна у складі:
будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002,
площею 246,3 м2, розташоване за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: нерухоме майно розташоване на центральній вулиці с. Дніпровка Вільнянського району близько до виїзду із села. В найближчому
оточенні знаходиться житлова приватна забудова. Будівля клубу літ. А –
одноповерхова з ганком, цегляна. Будівля має три окремих входи. Один
зі сторони центрального фасаду, два входи в допоміжне приміщення
(гараж) зорієнтовані зі сторони центрального та бокового фасадів, облаштовані у вигляді металевих дверей і воріт із можливістю в’їзду автотранспорта. Інженерні мережі в будівлі відсутні. Знос становить 40 %. Рік
побудови – 1940.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Інформація про балансоутримувача: окреме майно перебуває на балансі ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103.
Місцезнаходження балансоутримувача: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40.
Контактна особа Ільницький Олександр Васильович – заступник директора ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», тел. 066-99-55-124.
Функціональне використання об’єкта приватизації: будівля клубу.
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням
стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону без умов: 15 липня 2020 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 електронному 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 електронному 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 малої приватизації – окремого майна у складі:
будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», із змінами, та довести відсутність
ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 258 911,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 129 455,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 129 455,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 25 891,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 945,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 945,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
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
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
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
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк
Юлія Миколаївна, (061) 226 07 75, reform4_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: наказ РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
11.06.2020 № 12/1-201.
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відомості
приватизації

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-03-000013-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 (двадцять п’ять).
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 589,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 294,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 294,56 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна у складі: гараж літ. Б
площею 38,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Оріхівський р-н,, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: гараж літ. Б площею 38,1 м2, що
розташований за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н,
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні міста Оріхів. Гараж має один відокремлений вхід. Навколо гаража виконано асфальтне
замощення. Інженерне забезпечення – електропостачання. Рік побудови – 1950. Технічний стан гаража задовільний.
Кадастровий номер земельної ділянки 2323910100:01:011:0067, площа – 0,0069 га; цільове призначення – для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; обтяження прав на земельну ділянку відсутні; право постійного користування
земельною ділянкою зареєстроване за Головним управлінням статистики
у Запорізькій області.
Інформація про балансоутримувача: окреме майно перебуває на
балансі Головного управління статистики у Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 02360576.
Місцезнаходження балансоутримувача: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75.
Контактна особа Тіхомірова Наталія Іванівна – начальник відділу статистики в Оріхівському районі Головного управління статистики у Запорізькій області, тел. 0614-4-40-13.
Функціональне використання об’єкта приватизації: гараж.
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 20 липня 2020 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 електронному аукціоні з умовами; 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 електронному 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 малої приватизації – окремого майна у складі:
гараж літ. Б площею 38,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, балансоутримувач –
Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька
обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак,
передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 62 595,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 297,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 297,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 259,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 129,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 129,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта приватизації у
розмірі 3 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк
Юлія Миколаївна, (061) 226 07 75, reform4_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.06.2020 № 12/1-202.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-03-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 625,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 312,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 312,98 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна
у складі: Путильська районна лабораторія літ. А загальною
площею 133,50 м2, віварій літ. Б загальною площею 53,4 м2,
сарай літ. В загальною площею 75,5 м2, убиральня літ.
Г загальною площею 2,24 м2, що перебуває на балансі
Головного управління Держпродспоживслужби
в Чернівецькій області, за адресою: смт Путила, Путильський
р-н, Чернівецька обл., вул. Кобилянської О.,18
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно у
складі: Путильська районна лабораторія літ. А загальною
площею 133,5 м2, віварій літ. Б загальною площею 53,4 м2,
сарай літ. В загальною площею 75,5 м2, убиральня літ. Г
загальною площею 2,24 м2.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта: смт Путила, Путильський р-н, Чернівецька
обл., вул. Кобилянської О.,18.
Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – окреме майно у
складі: Путильська районна лабораторія (літера А) загальною площею
133,5 м2, віварій (літера Б) загальною площею 53,4 м2, сарай (літера В)
загальною площею 75,5 м2, убиральня (літера Г) площею 2,24 м2 за адресою: Чернівецька область, Путильський р-н, смт Путила, вул. Кобилянської
О., 18, розташований у серединній зоні селища.
Місцерозташування об’єкта відносно основних центрів:
відстань до обласного центру (м. Чернівці) – 117,0 км;
відстань до центру селища – 1,5 км;
відстань до основних магістралей – 0,5 км.
Під’їзд зручний, з асфальтовим покриттям.
Путильська районна лабораторія (літера А): одноповерхова дерев’яна
будівля із сходами, обладнана системами енергозабезпечення, каналізації та пічного опалення. Загальна площа приміщень – 133,5 м2. Віварій
(літера Б): одноповерхова дерев’яна будівля, обладнана системою енергозабезпечення, загальна площа – 53,4 м2. Сарай (літера В): одноповерхова дерев’яна будівля загальною площею 75,5 м2. Убиральня (літера Г):
дерев’яна споруда загальною площею 2,24 м2.
Відомості про земельну ділянку:
1) земельна ділянка, кадастровий номер 7323555100:01:010:0513,
площею 0,1706 га, цільове призначення якої для обслуговування будівель
і споруд (охорони здоров’я і соціальних послуг), розташована за адресою: Чернівецька область, Путильський район, смт Путила, вул. О. Кобилянської, 18;
2) земельна ділянка, кадастровий номер 7323555100:01:010:0514,
площею 0,0096 га, цільове призначення якої для обслуговування будівель
і споруд (охорони здоров’я і соціальних послуг), розташована за адресою: Чернівецька область, Путильський район, смт Путила, вул. О. Кобилянської, 18.
Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна або
його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його
частини не укладалися.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.07.2020, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 212196,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 106098,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 106098,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21219,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10609,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10609,80 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім 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.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 11
від 17.03.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в
договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001,
м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях № 57 від 16.06.2020 «Про затвердження протоколу
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000005-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2121,96 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1060,98 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1060,98 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з
умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна
у складі: лабораторний корпус літ. А, площею 859,5 м2,
склад літ. Б, площею 351,2 м2, гараж літ. В, площею 209,2 м2,
огорожа № 1, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою:
м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23-А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно
у складі: лабораторний корпус літ. А, площею 859,5 м2,
склад літ. Б, площею 351,2 м2, гараж літ. В, площею 209,2 м2,
огорожа № 1.
Функціональне призначення складу літ. Б та гаража літ. В: для зберігання.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23-А.
Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – окреме майно у
складі: лабораторний корпус (літера А) площею 859,5 м2, склад (літера
Б) площею 351,2 м2, гараж (літера В) площею 209,2 м2, огорожа № 1 за
адресою: м. Чернівці, вул. Крижанівського, 23-А розташований у периферійній зоні міста, на відстані близько 7,2 км від центру міста, 10,3 км
від автовокзалу м. Чернівці, 5,9 км від залізничного вокзалу м. Чернівці,


24 червня 2020 року

4

відомості
приватизації

11,3 км від аеропорту м. Чернівці, неподалік (близько 300 м) від зупинки
громадського транспорту – маршрутних таксі (маршрут № 13, 23), що
розташовані на вул. Каштановій.
Об’єкт оцінки розташований в глибині житлової забудови. Під’їзд до
об’єкта оцінки зручний , з асфальтовим покриттям. Територія навколо будівлі частково огороджена, благоустрій відсутній. Місце для паркування
автотранспорта: наявне.
Лабораторний корпус (літера А): двоповерхова цегляна будівля, обладнана системами енергозабезпечення, водопостачання, каналізації та
опалення, які не функціонують. Загальна площа – 859,5 м2. Склад (літера Б): одноповерхова цегляна будівля, прибудована до лабораторного
корпусу (літера А), обладнана системою енергозабезпечення. Загальна
площа – 351,2 м2. Гараж (літера В): одноповерхова цегляна будівля, прибудована до складу (літера Б), обладнана системою електропостачання.
Загальна площа – 209,2 м2. Огорожа № 1: виконана з металевої сітки на
залізобетонних стовпах.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна або
його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його
частини не укладалися.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.07.2020, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1800291,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 900145,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 900145,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –180029,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 90014,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 90014,55 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім 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.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 12
від 17.03.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в
договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний здійснити капітальний ремонт об’єкта протягом 4 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації відповідно до розробленої (на замовлення покупця) проектнокошторисної документації (Порядок проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
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Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях № 56 від 16.06.2020 «Про затвердження протоколу
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов
продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000003-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (18002,91 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (9001,46 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (9001,46 грн) стартової ціни
об’єкта приватизації.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації державної
власності: окремого майна – побутових приміщень площею
105,9 м2 (буд. літ. «А-2») за адресою:
м. Львів, вул. Лемківська, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – побутові приміщення площею
105,9 м2 (буд. літ. «А-2»).
Місцезнаходження об’єкта: 79019, м. Львів, вул. Лемківська, 9.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля площею 105,9 м2, прибудована до житлового будинку. Висота приміщень першого поверху – 2,7
м; висота приміщень другого поверху – 3,4 м. Матеріал зовнішніх стін –
цегла, перекриття дерев’яне. Комунікації відсутні.
Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділянка не виділена.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у
Львівській області. Код ЄДРПОУ 40349068. Адреса балансоутримувача:
79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18. Контактна особа – Осірак Віталій
Андрійович, начальник Управління організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, тел. (066) 713 80 80.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі 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 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – побутових приміщень площею 105,9 м2
(буд. літ. «А-2») за адресою: м. Львів, вул. Лемківська, 9 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 об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 7 764,44 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 882,22 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 882,22 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 776,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 388,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 388,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного внеску та
проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000021-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 77,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 38,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38,82 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації державної
власності: окремого майна – приміщення контори площею
180,3 м2 (будівля літ. «Б-1») за адресою:
м. Львів, вул. Лемківська, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – приміщення контори площею
180,3 м2 (будівля літ. «Б-1»).
Місцезнаходження об’єкта: 79019, м. Львів, вул. Лемківська, 9.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля площею 180,3 м2, висота приміщення – 3,05 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, перекриття
дерев’яне. Комунікації відсутні.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0701 га, що перебуває в постійному користуванні
Львівської обласної державної хлібної інспекції (статус юридичної особи –
припинено), відповідно до Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 189388 від 09.03.2005. Цільове
призначення (використання) земельної ділянки: обслуговування будівель
контори та побутових приміщень. Кадастровий номер земельної ділянки:
4610137500:03:001:0008. Окремо земельна ділянка не виділена.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у
Львівській області. Код ЄДРПОУ 40349068. Адреса балансоутримувача:
79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18. Контактна особа – Осірак Віталій
Андрійович, начальник Управління організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, тел. (066) 713 80 80.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі 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 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – приміщення контори площею 180,3 м2
(будівля літ. «Б-1») за адресою: м. Львів, вул. Лемківська, 9 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 об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 17 826,60 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 913,30 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 913,30 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 782,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 891,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 891,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного внеску та
проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон
для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з
13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000022-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 178,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 89,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 89,13 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення в
електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – блоку погребів
та сараїв на 96 місць, що розташовані за адресою:
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія,
вул. Садова, 20-23, балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
блок погребів та сараїв на 96 місць.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Садова, 20-23.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо):
об’єкт незавершеного будівництва – блок погребів та сараїв на 96
місць знаходиться в периферійній зоні села Вікторія, поряд житлова забудова та будівля сільського клубу. Блок погребів та сараїв на 96 місць
загальною площею 2912 м2 являє собою спарені секції надвірних господарських споруд гаражного типу із збірних залізобетонних конструкцій.
Будівельний майданчик згідно з інформацією Вікторійської сільської ради
розташований на земельній ділянці 0,99 га.
Блок погребів на 96 місць загальною площею 1228,1 м2 являє собою
котлован, в якому розпочато монтаж каркаса блока погребів із залізобетонних конструкцій. Будівельний майданчик згідно з інформацією Вікторійської сільської ради розташований на земельній ділянці 0,35 га. Фундамент
не зазначений, стіни – з/б плити, перекриття – з/б панелі.
Блок сараїв на 96 місць загальною площею 1683,9 м2. Фундамент – з/б
блоки, стіни – з/б плити, перекриття – з/б панелі.
Згідно з дозволом ДАБК № 3 від 05.12.1994 будівництво об’єкта незавершеного будівництва розпочато у 1994 році, припинено – у 1996 році. На
момент припинення робіт будівельна готовність об’єкта становила: блок
сараїв на 96 місць – 67 %; блок погребів на 96 місць – 75 – 85 %.
Заходи з консервації не здійснювались. Будівельні матеріали та конструкції на території відсутні. Проектно-кошторисна та виконавча документація не виявлена.
Технічний стан задовільний.
Функціональне використання та умови користування – об’єкт не використовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше
використання покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях від 23.03.2020 за № 36064509.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Садова, 20-23.
Земельна ділянка під об’єктом державної власності не виділялася.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження прав
на земельну ділянку не зареєстроване.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 13 липня 2020 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – блоку погребів та сараїв на 96 місць, що
розташовані за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія,
вул. Садова, 20-23, 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 державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 1 769 145,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 884 572,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 884 572,50 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами –176 914,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88 457,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88 457,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 5087,00 грн (п’ять тисяч вісімдесят сім
грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу
об’єкта.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Садова, 20-23. ПІБ контактної особи на об’єкті: Пазюк Наталія
Юріївна, тел. (05358) 6-24-66.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»:
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області
від 11 червня 2020 року № 762.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000035-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17 691,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 845,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 845,73 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – спального корпусу № 6 в дитячому
оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований за
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки,
вул. Лісова, 20Б та перебуває на балансі
ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: спальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому
таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: об’єкт розташований в перефирійній зоні
с. Потоки на вул. Лісова, 20Б Кременчуцького району Полтавської області.
Село Потоки розташоване на правому березі річки Псьол, вище за течією,
на відстані 1 км, розташоване с. Щербаки, нижче за течією, на відстані
2 км, розташоване с. Придніпрянське. Поруч проходять автомобільна дорога М22 (Е584) і залізниця, станція Омельник за 1,5 км.
На території с. Потоки розташована птахофабрика «Росія», діють
спортивно-оздоровчі табори «Зоряний» та «Енергетик». У пішохідній доступності розташована приватна житлова забудова, супермаркет «МаркетОпт»,
річка Псьол. У селі розташований навчально-оздоровчий комплекс Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка «Ерудит».
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): спальний корпус № 6 являє собою окремо
розташовану одноповерхову будівлю в дитячому таборі «Енергетик». По
периметру до будівлі примикає асфальтоване замощення, яке має вибоїни і тріщини. Підходи та під’їзди до будівлі перебувають у задовільному
стані. Приміщення охороняються.
Рік побудови будівлі – 1973, загальна площа будівлі – 229,6 м2, висота
приміщення – 4,0 м. Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни – цегла,
покрівля – руберойд, перекриття – з/б плити, підлога – дерево, прорізи
металопластикові, дерев’яні. Будівля має вікна, двері, окремий вхід зі
сходами. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення: шпалери, плитка, пофарбування водяними та масляними сумішами. Фактичний стан об’єкта –
задовільний.
Інженерні комунікації: опалення відсутнє, електропостачання, водопостачання, каналізація – наявні.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт використовується за своїм функціональним призначенням – як спальний корпус
дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення використовується сезонно – у літній період.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях від 30.10.2019 за № 33927809.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під дитячим оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним корпусом № 6, орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором
оренди № 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49 років. Кадастровий
номер земельної ділянки: 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на
земельну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не встановлені.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини: укладено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ
та ПАТ «Полтаваобленерго».
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, тел. (0532) 516359.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 13 липня 2020 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – спального корпусу № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки,
вул. Лісова, 20Б, 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 об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 1 591 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 795 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 795 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами –159100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 79550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79550,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом трьох років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі одна грн 00 коп.) у
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
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4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20Б. ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна, тел. (050) 9575102.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532)
50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»:
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області
від 15 червня 2020 року № 771.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-18-000009-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15910,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7955,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7955,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення в
електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації соціально-культурного
призначення – спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому
таборі «Енергетик», що розташований за адресою:
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки,
вул. Лісова, 20А та перебуває на балансі
ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому
таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: об’єкт розташований в перефирійній зоні
с. Потоки на вул. Лісова, 20А, Кременчуцького району Полтавської області.
Село Потоки розташоване на правому березі річки Псьол, вище за течією,
на відстані 1 км, розташоване с. Щербаки, нижче за течією, на відстані
2 км, розташоване с. Придніпрянське. Поруч проходять автомобільна дорога М22 (Е584) і залізниця, станція Омельник за 1,5 км.
На території с. Потоки розташована птахофабрика «Росія», діють
спортивно-оздоровчі табори «Зоряний» та «Енергетик». У пішохідній доступності розташована приватна житлова забудова, супермаркет «МаркетОпт»,
річка Псьол. У селі розташований Навчально-оздоровчий комплекс Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка «Ерудит».
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): спальний корпус № 2 являє собою окремо
розташовану одноповерхову будівлю в дитячому таборі «Енергетик». По
периметру до будівлі примикає асфальтоване замощення, яке має вибоїни і тріщини. Підходи та під’їзди до будівлі перебувають у задовільному
стані. Приміщення охороняються.
Рік побудови будівлі – 1973, загальна площа будівлі – 222,8 м2, висота приміщення – 4,02 м. Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни –
цегла, покрівля – руберойд, перекриття – з/б плити, підлога – дерево,
прорізи – металопластикові, дерев’яні. Будівля має вікна, двері, окремий вхід зі сходами. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення: шпалери, плитка, пофарбування водяними та масляними сумішами. Фактичний стан
об’єкта – задовільний.
Інженерні комунікації: опалення – відсутнє, електропостачання – наявне.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт використовується за своїм функціональним призначенням – як спальний корпус
дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення використовується сезонно – в літній період.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях 30.10.2019 за № 33935013.
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Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: по своєму функціональному призначенню і характеру використання земельна ділянка належить до земель будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів.
Земельна ділянка під дитячим оздоровчим табором «Енергетик», в тому
числі і під спальним корпусом № 2, орендується ПАТ «Полтаваобленерго»
згідно з договором оренди № 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49
років. Кадастровий номер земельної ділянки: 5322484400:05:000:0027.
Обтяження прав на земельну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не встановлені.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини: укладено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ
та ПАТ «Полтаваобленерго».
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819)
за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, тел. (0532) 516359.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 13 липня 2020 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – спальний
корпус № 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований
за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова,
20А, 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 державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 1 541 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 770 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 770 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами –154100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 77050,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом трьох років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі одна грн 00 коп.) у
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: У робочі дні з 8.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А. ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія
Миколаївна, тел. (050) 9575102.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532) 50-06-12,
56-35-55.
Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»:
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області
від 15 червня 2020 року № 770.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-18-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15410,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7705,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7705,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта державної власності малої приватизації –
окремого майна – будівлі приїжджої загальною площею
37,7 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля приїжджої загальною площею 37,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова будівля приїжджої загальною площею 37,7 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а. Елементи будівлі:
фундамент бутовий, стіни – цегла, покрівля – азбестоцементні листи,
перекриття – дерево, підлога – дерево. Інженерне обладнання, крім електропостачання та опалення (тверде топливне), відсутнє. Фактичний стан
об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт не використовується за своїм функціональним призначенням. Можливе подальше
використання покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за державою в особі Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях 23.03.2020 за № 36057853.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а.
Земельна ділянка під об’єктом державної власності не виділялася.
Обтяження прав на земельну ділянку не зареєстроване.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 13 липня 2020 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – будівлі приїжджої загальною площею 37,7 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка,
вул. Паркова, 2а, 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 державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 44908,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22454,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22454,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
аукціону з умовами – 4490,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2245,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2245,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
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7

відомості
приватизації

Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності малої приватизації – окремого
майна – будівлі приїжджої загальною площею 37,7 м2, що розташована
за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для
проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4490,00 грн (чотири тисячі чотириста дев’яносто грн 00 коп.) у місячний термін після підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 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:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Дрібниця Валентина Вікторівна,
тел. (098) 1115589.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів»
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області
від 15 червня 2020 року № 774.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000012-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 449,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 224,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 224,54 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
ветлабораторії, нежитлової будівлі загальною площею
155,3 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський
район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває
на балансі Костопільської районної державної лікарні
ветеринарної медицини, ЄДРПОУ 26299380
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: ветлабораторія, нежитлова будівля
загальною площею 155,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Костопільський район,
м. Костопіль, вул. Рівненська, 99.
Балансоутримувач: Костопільська районна державна лікарня ветеринарної медицини, ЄДРПОУ 26299380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська
область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 105, тел./
факс (03657) 2-77-36.
Відомості про об’єкт приватизації: ветлабораторія, нежитлова
будівля загальною площею 155,3 м2 являє собою цегляну будівлю з шиферною покрівлею та дерев’яним перекриттям. У будівлі наявне електропостачання, водовідвід та каналізація. Об’єкт приватизації тривалий
час не експлуатується, стан задовільний. Ветлабораторія розташована
на земельній ділянці постійного користування, кадастровий номер якої:
5623410100:02:004:1094.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 липня 2020 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках 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 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні без умов – 510 800,00 грн (п’ятсот десять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 51080,00 грн (п’ятдесят одна тисяча вісімдесят гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 255 400,00 грн (двісті п’ятдесят п’ять тисяч
чотириста гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 25 540,00 грн (двадцять п’ять тисяч
п’ятсот сорок гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 255 400,00 грн (двісті п’ятдесят п’ять тисяч
чотириста гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 25 540,00 грн (двадцять п’ять тисяч
п’ятсот сорок гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19,
62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua. Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у
розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному

аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення затверджено наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях від 15.06.2020 № 348 протокол № 36 засідання аукціонної комісії
з продажу об’єкта приватизації.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID:
UA-AR-P-2020-01-10-000002-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 5108,00 грн (п’ять тисяч
сто вісім гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2554,00
грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) – 2554,00 грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири
гривні 00 копійок).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі червоного кутка за адресою:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ф
1. Інформація про об’єкт
hh Найменування об’єкта: нежитлова будівля червоного кутка.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ф.
Інформація про балансоутримувача: КП «Сєвєродонецький комбінат
будівельних матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811), ліквідатор – арбітражний керуючий Борисович Євген Іванович.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
загальною площею приміщень 251,4 м2. Будівля у незадовільному стані.
Дерев’яні крокви під шиферною покрівлею прогнили, як наслідок – шиферна покрівля зруйнована. Цегляні зовнішні стіни частково зруйновані.
Дерев’яні перекриття прогнулися та провалилися. Двері, вікна та підлога відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
інформація відсутня.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
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 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 липня 2020 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 (із змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 електронному 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
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 73 150,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 575,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 575,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 315,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 657,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 657,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 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 червоного кутка за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ф, у розмірі 3 200,00 грн (три тисячі
двісті гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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:
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, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
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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
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ф.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700 03 14, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: з 8.30
до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з
12.30 до 13.15.
Телефон для довідок (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 12 червня 2020 року № 13-164.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 731,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 365,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 365,75 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – частини триповерхової будівлі
за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. К. Маркса, 151
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: частина триповерхової будівлі.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151.
Інформація про балансоутримувача: Територіальне управління
Державної судової адміністрації України в Луганській області (код за
ЄДРПОУ 26297948) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Миру,
34, тел. (06453) 7-68-51.
Інформація про об’єкт: частина триповерхової нежитлової будівлі з
гаражем та спорудами загальною площею 1739,1 м2 розташована в промисловій зоні міста Лисичанськ Луганської області, рік побудови – 1972.
Будівля зазнала значних ушкоджень під час проведення АТО на території
м. Лисичанська у 2014 році, внаслідок прямих попадань пошкоджений
дах будівлі, зруйновані 7 ребристих та 4 пустотних залізобетонних плит
перекриття, шибки та дерев’яні віконні рами мають значні механічні ушкодження. Мережі водопостачання, теплопостачання та каналізації – централізовані, мають пошкодження, для подальшого використання необхідно здійснити заходи щодо їх відновлення та подальшого підключення.
Територія навколо об’єкта з асфальтовим покриттям. Будівля потребує
капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
земельна ділянка загальною площею 0,2746 га (кадастровий номер
441800000:28:001:0008). Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія та номер: ЯЯ173185, виданий 29.03.2012
балансоутримувачу Управлінням Держкомзему у м. Лисичанськ Луганської області (оригінал документа втрачений).
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
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 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 24 липня 2020 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) (далі – Порядок).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без
умов, 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 електронному 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.

24 червня 2020 року

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 21 549,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 774,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 774,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 154,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 077,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 077,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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:
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, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
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
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Луганській області регіонального відділення: з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефон для довідок (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 12 червня 2020 року № 13-165.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-05-29-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 215,49 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 107,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 107,75 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі загальною площею 289,4 м2
за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н,
смт Білокуракине, вул. Історична, 85
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: будівля загальною площею 289,4 м2.
Місцезнаходження: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Історична, 85.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Центр державного земельного кадастру» (код за ЄДРПОУ 21616582), адреса: м. Київ, вул. Народного
Ополчення, 3, тел. (044) 454-01-88.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 289,4 м2 складається з восьми нежилих кімнат, двох коридорів,
приміщення архіву, комори, приймальні та котельні. Рік побудови – 1968.
Будівельні характеристики: фундамент – бутове каміння, покрівля – шифер, підлога дощата, вікна – дерев’яні рами з подвійним склінням та
решітками, двері металеві. Інженерні мережі та комунікації: водопостачання та каналізаційна мережа відсутні, електропостачання та опалення
(газове) – в робочому стані, потребує під’єднання. Будівля не використовується з січня 2015 року. Загальний стан будівлі задовільний, але потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
земельна ділянка площею 0,1435 га в постійному користуванні ДП «Центр
державного земельного кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582. Державний акт на право постійного користування землею ЯЯ 170806, виданий
08.09.2009 відділом Держкомзему у Білокуракинському районі Луганської області.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
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 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 21 липня 2020 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) (далі – Порядок).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без
умов, 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 електронному 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
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 1 806,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 903,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 903,40 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 180,68 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 90,34 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 90,34 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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:
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, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
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
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт. Білокуракине, вул. Історична, 85.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у
Луганській області регіонального відділення: з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Телефон для довідок: (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 12 червня 2020 року № 13-163.
Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-04-22-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 18,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9,03 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: приміщення загальною площею
604,6 м2 (у тому числі площа першого поверху – 267,9 м2 та площа
другого поверху – 336,7 м2) у будівлі колишнього магазину.
Балансоутримувач – Філія «Центральна» Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 11, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.05.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ВП «Еволюшн».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (нерухомість комплексного використання).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єкта 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 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
 Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький,
29013.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оцінки

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область (рухоме майно підприємства знаходиться в приміщенні складу
Експлуатаційної дільниці Дністровських водосховищ Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Державного агентства водних
ресурсів України).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67, електронна адреса: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 413 (чотириста тринадцять),
до складу єдиного майнового комплексу підприємства не входять об’єкти
нерухомого майна.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
баланс станом на 31.12.2019 відсутній.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельної ділянки підприємство немає.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.05.2020.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
1) 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;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгля-
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датись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 20 тис. грн. Договір з суб’єктом оціночної діяльності на проведення оцінки майна буде укладений після відновлення фінансування з
державного бюджету.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 14
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації о 10.00 у кабінеті 310 в приміщенні
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації

 Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (столової) загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська область, Васильківський
район район, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна».
Орієнтовна дата оцінки – 30.06.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна: 5300 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (із змінами,
внесеними наказами Фонду державного майна України від 16.01.2020 № 47
та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу забезпечення діяльності регіонального відділення та роботи з ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
 Конкурс відбудеться 09.07.2020 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 613, телефон для довідок 200-25-36.



Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні площею 168,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Тальнівський
щебзавод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна, 16, м. Тальне, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Виконком Тальнівської міської ради.
Дата оцінки: 30 червня 2020 року.
2. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, державна частка – державна частка у розмірі 30 %
статутного капіталу ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ
38972277.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Анатолія Пашкевича, 2.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 червня 2020 року.
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 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 11.02.2020 № 227) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті
(на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки
окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 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) (додаток 3
до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від
18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року»
та згідно з пунктами 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
3,0 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 9,0 тис. грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 02.07.2020 до 16.00.
 Конкурс відбудеться 08.07.2020 об 11.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 5,0 м2
першого поверху адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6.
Платник робіт з оцінки: АТ «Полікомбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення та частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
Дата оцінки: 30.06.2020.
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 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди нагульного ставу

№ 1, гідротехнічні споруди нагульного ставу № 2, насосна станція,
донний водовипуск та підводящий канал.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Менський р-н,
с. Прогрес, вул. Миру, 11а.
Платник робіт з оцінки: Селянське (Фермерське) господарство «ГУД
МЕН КО».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 11000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки є гідротехнічні споруди.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який
подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
 Конкурс відбудеться 8 липня 2020 року о 14.30 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, нежитлове
приміщення, адмінприміщення загальною площею 79,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, Зарічненський
район, смт Зарічне, вул. Лесі Українки, 6.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу об’єкта на
аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, будівля гаража загальною площею 33,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, Млинівський
район, смт Млинів, вул. Кірися Олексія (17 Вересня), 10а/1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на електронному аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019 – 0 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням.
 3. Назва об'єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, нежитлове
приміщення, гараж загальною площею 25,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, Березнівський
район, м. Березне, вул. Київська, 9а/12.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу об’єкта на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
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Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.06.2020 – 0 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 16.01.2018 № 47 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
 Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу
з діловодства Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – підземний поверх складального корпусу, що перебуває
на балансі ПрАТ «Електровимірювач».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Перемоги, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом викупу балансоутримувачем.
Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна загальною площею
2162,7 м2.
Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки –
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, зокрема, порівняльної площі та за функціональним 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).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про відміну конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях повідомляє про відміну конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких планувалось залучити до незалежної
оцінки основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, що входять до складу майна єдиного (цілісного) майнового комплексу державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр», переданого в оренду ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за договором оренди
від 14.07.2005 № 240. Інформація про оголошення конкурсу опублікована
в газеті «Відомості приватизації» № 25 (1305) від 10.06.2020.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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 05.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину
№ 15) загальною площею 291,9 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «Північний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
цілей приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 29.02.2020. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3550,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –3.
2. Назва об’єкта оцінки: 9 одиниць автотранспортних засобів, у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ (інв.
№ 110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 2984ЯАА (інв. № 208004), перереєстрований на № АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н
66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523
д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 № 31-07АА) (інв. № 408005), перереєстрований
на № АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстрований на № АЕ9516АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9517 АА; ЛАЗ-5256 № 17308 АА (6624ДНУ) (інв.
№ 510084), перереєстрований на № АЕ9517АА. Балансоутримувач: ТДВ
«Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11228» (код за ЄДРПОУ
03113615). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Берегова,
210. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для цілей приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 29.02.2020. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ТОВ
«Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 4400,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
157,2 м2. Балансоутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Володимира Моссаковського (К. Цеткін), 2а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Айрапетян
Ю. С. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
494,2 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ТОВ «Аптеки медичної академії». Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) –3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
138,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна,
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Версус». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість
послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
12,6 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Пастера, 26.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Гасимов С. І. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість
послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: торгово-зупиночний комплекс зупинки «Дачна»
загальною площею 18,2 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровька область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Гріченко
С. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: частина тимчасової будівлі «Ангар» загальною площею 350,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Ольгерда Бочковського (Щорса) (біля житлового будинку 92). Балансоутримувач: державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Ольгерда Бочковського
(Щорса) (біля житлового будинку 92). Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 29.02.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Комунальне підприємство
«Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет». Вартість послуг – 1950,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 5.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
25,5 м2 в одноповерховій будівлі приймальника-розподільника (літ. АА1).
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях (40 років Перемоги), 109.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
Громадська організація «Кіровоградська організація захисту тварин «БІМ».
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг –
1700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,0 м2 на
першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 29.02.2020. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Карпець Валерій Іванович.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет». Вартість послуг – 1950,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) –5.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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 12.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: майданчик площею 6,6 м2 та частина зовнішньої поверхні освітлювальної башти площею 17,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ТОВ «Інтертелеком». Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
91,0 м2. Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д.
Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ КБ «Приватбанк». Переможець –
ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
34,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
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оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП фірма «ЮВК». Переможець – ТОВ
«Атлант плюс 2018». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
156,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Новокримська, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ГО «Клуб бойових мистецтв і гармонійного розвитку». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літера А-9), реєстровий номер 02125243.40.РПКХЯР008, загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Залізнична, буд. 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Запорізький
національний університет. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне
товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2
будівлі (літ. А-2), реєстровий номер 04653199.9.ХВЮЯШЖ010. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гоголя, 136а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Запорізька філія державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.01.2020. Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 7 (у складі: приміщень з № 1 до № 5 включно, з № 7 до № 9 включно) першого поверху
будівлі гуртожитку, Літ. А-9, реєстровий номер 02543845.1.ЧРИАЯГ002,
загальною площею 236,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник: Запорізький обласний осередок
української спортивної федерації «Універсальний бій». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Переможець – ФОП Гапотченко А. М. Вартість послуг – 2500,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина коридору № 153 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2;
А-4; А-5), реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, загальною площею
2,0 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька
Політехніка». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Акціонерне товариство «Державний
ощадний банк України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2020. Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
№ 51 площею 2,0 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4),
реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ025. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Балансоутримувач: Запорізький національний університет. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Конкурс не відбувся.
10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля загальною площею 104,3 м2. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського),
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 31.12.2019 тис. грн – 0 (нуль) гривень. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 29.02.2020. Площа земельної ділянки, га:
0,0509. Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), 6. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим
земельної ділянки – право постійного користування земельною ділянкою
(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
серія ЯЯ № 160839 від 30.11.2012). Замовник/платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець –
ФОП Лісовол Д. О. Вартість послуг – 2990,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 5.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по івано-франківській, чернівецькій та
Тернопільській областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.03.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитлове
приміщення поз. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14 загальною площею 88,6 м2
та частки площ спільного користування – 1,8 м2, разом 90,4 м2 на першому поверсі; приміщень поз. 4-7, 4-8 загальною площею 46,5 м2 та частки
площ спільного користування – 9,8 м2, разом 56,3 м2 на четвертому поверсі
лабораторного корпусу, разом 146,7 м2 за адресою: вул. За Рудкою, 35,
м. Тернопіль, що перебувають на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопільській області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05379205,
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1250 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина нежитлової
будівлі адміністративного будинку (позиції 3-12) площею 11,0 м2 на третьому поверсі, реєстровий номер 00733105.2.ААДЖИ031.1220.1, інвентарний
номер 10310002, за адресою: вул. Сагайдачного, 3, м. Монастириська,
Монастирський район, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Відділу економічного та агропромислового розвитку Монастирської районної державної адміністрації, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1980 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – приміщення
їдальні (поз. 20) загальною площею 54,06 м2 (літера Д), реєстровий номер 00994006.1.АААДДИ044, інвентарний номер 101310017, за адресою:
вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця, Кременецький район, Тернопільська
область, що перебуває на балансі Кременецького лісотехнічного коледжу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00994006 визнано Тернопільське
обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1970 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина приміщень підвального поверху будівлі «Рідна школа» загальною площею
180,2 м2, пам’ятки архітектури місцевого значення, 1885 рік, охоронний
номер 78-М, реєстровий номер 26103387.5.ДБЕЦРЕ395 за адресою:
вул. Шевченка, 1, м. Бережани, Тернопільська область, що перебуває на
балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани,
визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1980 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
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Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина приміщення
прохідної під літ. Д, поз.1-2, площею 8,6 м2, інвентарний номер 101301005,
реєстровий номер 05379205.40.АААБВЖ720, за адресою: вул. Текстильна,
30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса водних
ресурсів у Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1250 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина площадки з асфальтним покриттям № 5, площею 25,0 м2, інвентарний номер
101000023, реєстровий номер 05379205.40.ББФЕРЮ030, за адресою:
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1890 грн, строк виконання робіт – 5
календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення, площадки холу (вестибуль) перед центральним
входом адмінбудинку площею 2,0 м2 за адресою: вул. Кн. Острозького, 14,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового
розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1880 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина нежитлового службового приміщення адмінбудинку загальною площею 15,4 м2,
зокрема: третій поверх адмінбудинку – 10,7 м2 та площу спільного користування – 4,7 м2, реєстровий номер 33866581.1.ШИВУИЮ039, інвентарний
номер 10310001, за адресою: вул. Кн. Острозького, 14, м. Тернопіль, що
перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1250 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650)
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – площадка під відкриту автомобільну стоянку площею 5740,0 м2, тверде щебеневе покриття якої складає
200 м2, за адресою: вул. Громницького, 1а, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02125544, вважати таким,
що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 11.03.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення
реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому поверсі будівлі площею 24,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Жашківська районна державна адміністрація Черкаської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Захисників України, 17,
м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Сіянко Т. А. Дата
оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Горопацька М В. Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 900,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі навчального
центру зі східцями площею 109,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаська виправна колонія
(№ 62)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сурікова, 30, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Шумакова І. В. Дата оцінки: 29.02.2020.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 790,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі
адмінбудинку (літ. А-2, пд., а, а¹) площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «БАНК СІЧ».
Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 1360,00 грн.
1.4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення
п’ятиповерхового корпусу площею 131,3 м2 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний
науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Професійональний бійцівський клуб «Грізлі». Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «ТОВА». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 499,00 грн.
1.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі
(взуттєва майстерня) літ. А-1, площею 45,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Янчук Н. Д. Дата оцінки: 29.02.2020.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1040,00 грн.
1.6. Назва об’єкта оцінки: кіоск з ремонту годинників площею 7,78 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика,
25а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Подойніцин
Ю. О. Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 930,00 грн.
1.7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гуртожитку № 5 загальною
площею 16,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 51, м. Черкаси; частина приміщень гуртожитку № 2 загальною площею 13,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 53, м. Черкаси; частина приміщень гуртожитку № 4 загальною площею 4,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 62, м. Черкаси; частина приміщень
гуртожитку № 3 загальною площею 8,0 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 64,
м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 29.02.2020. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 11.03.2020

Переможцем конкурсу по об’єкту – нежитловій будівлі (гараж для легкових автомобілів) (літ. «Д») загальною площею 95,1 м2 за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90 визнано ПП «Центр нерухомості
–Чернігів». Мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для
цілей оренди. Вартість робіт з оцінки – 4 800 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні):
ПП «Десна – Експерт – М» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – будівля операторної загальною площею
20,7 м2 з площадкою асфальтобетонною, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», за адресою: Чернігівська область,
Прилуцький р-н, с. Яблунівка, вул. Яблунева, 40б (вартість робіт з оцін-

ки – 4990 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля загальною площею
112,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Переволочанське»,
за адресою: Чернігівська область, Прилуцький р-н, с. Переволочна,
вул. Шкільна, 20 (вартість робіт з оцінки – 4990 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – гараж на 2 бокси площею 53,7 м2, що не
увійшов до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», за адресою:
Чернігівська область, смт Ріпки, вул. Гагаріна, 56а (вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 50,5 м2, що перебуває на балансі Північного офіса Держаудитслужби, за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Покровська, 14е (вартість робіт з оцінки –
2100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – прохідна загальною площею 9,0 м2, що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», за адресою: Чернігівська область, Козелецький р-н, м. Остер, вул. Зайцева, 127
(вартість робіт з оцінки – 5040 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком за адресою: Чернігівська
обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а (вартість робіт з оцінки – 4095 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарським блоком за адресою: Чернігівська
обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20 (вартість робіт з оцінки –
4095 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – комплекс нежитлових будівель у складі:
будинок А загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною площею
21,2 м2; ґанок а1; сарай Б загальною площею 26,3 м2; прибудова б загальною площею 4,6 м2; прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У;
колодязь К, що перебуває на балансі Бобровицької районної державної
лікарні ветеринарної медицини, за адресою: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а (вартість робіт з оцінки – 5500
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – будівля машинного відділення загальною
площею 62,0 м2 (разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого майна – технологічною каналізацією), що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», за адресою: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна, (вул. Ватутіна) 2 (вартість робіт з оцінки – 5500
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля з господарськими будівлями та спорудами у складі: будинок А загальною площею 257,2 м2;
прибудова а загальною площею 6,4 м2; прибудова а1 загальною площею
27,0 м2; ґанок а2; колодязь К, що перебуває на балансі Бобровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Кашталянівка, 1 (вартість
робіт з оцінки – 5500 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
об’єкт малої приватизації – будівля операторної загальною площею
21,9 м2 з приналежним майном, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», за адресою: Чернігівська область, Ічнянський р-н, с. Тростянець, вул. Миру, 14 (вартість робіт з оцінки – 5500
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – об’єкт малої приватизації –
перехідна галерея площею 436,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», за адресою: Чернігівська область,
м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності від 11.03.2020

1. Вбудоване нежитлове приміщення (№ 14) загальною площею 15,3 м2
на другому поверсі триповерхової будівлі. Львівська обл., м. Пустомити,
вул. Заводська, 10. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1080 грн.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 38,2 м2 на
четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Володимира
Великого, 33. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1100 грн.
3. Нежитлові вбудовані приміщення (інд. № 4, 3, 10, 3, 2) загальною
площею 43,2 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Трускавець,
пл. Чорновола, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1946 грн.
4. Частина даху будівлі загальною площею 80,0 м2. Львівська обл.,
м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1950 грн.
5. Нежитлова будівля їдальні (літ. «А-1») міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська» загальною площею 176,9 м2. Львівська
обл., Жовківський р-н, с. Річки, вул. Прикордонна, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 950 грн.
6. По об’єкту: частина складу ґрунтових взірців площею 69,65 м2 за
адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8 – конкурс
по цьому об’єкту вважається таким, що не відбувся
7. Нежитлові підвальні приміщення площею 25,5 м2. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2560 грн.
8. Вбудоване нежитлове приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський
Турбогаз». Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. Мета
оцінки –приватизація об’єкта державної власності малої приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2809 грн.
9. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2
од.), столи (5 од.) за адресою: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом викупу. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
10. Комплекс будівель і споруд бази відпочинку у складі: спальний корпус
№ 1 загальною площею 52,7 м2; спальний корпус № 2 загальною площею
50,5 м2; спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 м2; спальний корпус
№ 4 – модуль загальною площею 252,7 м2; адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 м2; гараж-прохідна загальною площею
104,9 м2; господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 м2; артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 м2;
водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 м2; овочесховище № 10 загальною площею 29,9 м2; вбиральня № 11 загальною площею 7,2 м2. Волинська область, Старовижівський район, с. Буцинь, Пісочне урочище, 76.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 4320 грн.
11. По об’єкту приватизації: державна частка в Науково-виробничокомерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 24,0517 % від статутного капіталу товариства, пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська область,
82300 – відповідно до п.8 розділу III Положення, конкурс по цьому об’єкту
вважається таким, що не відбувся. Голова комісії прийняв рішення про
повторне проведення конкурсу по зазначеному об’єкту.
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приватизації

прийнято рішення про приватизацію
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях від 19.06.2020 № 653 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Мурафський кар’єр»,
код за ЄДРПОУ 00371943, розташованого за адресою: 23530, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Мурафа,
вул. Зарічна, 1.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях від 19.06.2020 № 00800 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності: окремого майна – будівлі складу гірничо-шахтного обладнання площею 1293,2 м2
(інв. № 181) за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок, вул. КлиміваЛегенди, 40, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Зарічна», код за ЄДРПОУ
40578553, шляхом продажу на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях від 16.06.2020 №12/01-194-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва «База механізації АТЦ», що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в та перебуває на балансі АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код за
ЄДРПОУ 5761620).

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях від 16.06.2020 №12/01-195-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва «База будівельно-монтажного управління, літ. А-1, А-3»,
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. С. Х. Горобця, 24а та перебуває на
балансі АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код за ЄДРПОУ 05761620).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях від 19.06.2020 № 00801 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – складу обладнання і матеріалів площею 401,0 м2
(інв. № 31) за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок, вул. КлиміваЛегенди, 40, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Зарічна», код за ЄДРПОУ
40578553, шляхом продажу на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях від 19.06.2020 № 00802 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – будівлі підйому машин допоміжного ствола площею 831,5 м2 (інв. № 10) за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок,
вул. Климіва-Легенди, 40, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Зарічна», код
за ЄДРПОУ 40578553, шляхом продажу на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій

та Кіровоградській областях від 18.06.2020 № 12/01-196-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код за ЄДРПОУ
23073489, адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30) у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім) шт., що становить 21,5524 % статутного капіталу товариства.

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях від 18.06.2020 № 12/01-199-РП внесені зміни до наказу регіонального відділення від 23.04.2020 № 12/01-144-РП в частині визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації, а
саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності
– об’єкта незавершеного будівництва – «Реконструкція мазуто-масляного господарства ТЕЦ», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. С. Х. Горобця, 1г та перебуває на балансі АТ
«Дніпроазот» (код за ЄДРПОУ 05761620)».

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та

Кіровоградській областях від 17.06.2020 № 12/1-215 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Запорізькій області від 25.04.2018 № 243 «Про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу «Цех напільного обладнання», розташованого за адресою: Запорізька
область, смт Веселе, вул. Робоча, 6», зі змінами, а саме пункт 2 викладено в такій редакції:
«Прийняти рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – майно цеху напільного обладнання, у складі: господарські будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщення, камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудова; побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня
літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, В1, Г; будівля Депо (котельна господарсько-побутові приміщення) Ю,
Ю1, Ю2, загальна площа 709,1 м2; колишня насосна противопожежного водопостачання, ІІ, загальна площа
69,6 м2; компресорна станція, И, загальна площа 184,04 м2; насосна станція дощової каналізації, К, загальна
площа 130,53 м2; насосна станція виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа 64,2 м2; блок очистки,
ІІІ, загальна площа 281,86 м2; склад мазута, У, У’, загальна площа 121,91 м2; естакада, Ф (18 м/п) зі зливною
ямою, Ф1 (1,64 м2); склад присадок, Т, загальна площа 24,38 м2; котельня, станція перекачки конденсату, димова труба, Н,О,П, загальна площа 1040,88 м2; склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа 28,45 м2;
будівля перекачування гарячої води, естакада, Р, Р1, загальна площа 37,23 м2; колишні пожежне депо, учбовотренувальна башта, Ж, З, загальна площа 269,38 м2; будівля піскосушилки, Я, загальна площа 40,38 м2; колишнє пожежне депо, Е, загальна площа 156,88 м2; будівля паливного складу, Х, загальна площа 66,35 м2; дорога
а/бет. та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа 12109 м2; градирня, Л, загальна площа 5,72 м2;
оглядова яма, І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа 38,52 м2; пристрій очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари, И1, И2, И3, загальна площа
9,44 м2; паркан літ. V, 1125 пог. м; кабельна лінія 10 кВт 0,38/0,22; водопровідні мережі; трубопровід літ. ІХ, 1627
пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного використання на проммайданчику;
трансформаторна підстанція, М, загальна площа 63,22 м2; підстанція трансформаторна комплексна (у складі
літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВТ; вбиральня на 4 очка, Ч, загальна площа
6,3 м2; склад, Ш, загальна площа 104,67 м2; будівля електроцеху, Щ, загальна площа 17,38 м2; флотатор багатокамерний літ. IV – 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управління ШУ-1502-03132; шафа управління
ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий – 3 шт.; камера електрична – 11 шт.; шафа силова – 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 – 2 шт.; шафа КТП-1000; шафа розподільча КН-20 – 2 шт.; шафа станційного управління;
щит управління; колона діаризаційна; шафа силова 7/270; шафа силова 5329; шафа управління ШНВ; шафа
рівней; економайзер; водонагрівач – 4 шт.; котел ДКВР – 2 шт.; гідрозатвори – 2 шт.; бак деаератор – 2 шт.;
економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління ШУ-5106 – 2 шт.; кран-балка – 4 шт.; кран
козловий ККС-10; бак акамуляторний – 4 шт.; бак конденсатний – 2 шт.; станція управління мазутонасосною;
трансформатор ТМ-3; шафа розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 – 9 шт.; пристрій конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні споруди); катрезборнова труба з механічним приводом, що розташоване
за адресою: Запорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях від 19.06.2020 № 00803 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля АБК
(новий) площею 4281,3 м2, будівля лампової площею 933,7 м2 (інв. № 33), пункт підземного харчування площею 243,3 м2 (інв. № 187), резервуар на 1000 м3 (інв. № 40), господарська побутова каналізація
(інв. № 41), автопід’їзд до шахти (інв. № 48) за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець,
Копані присілок, вул. Климіва-Легенди, 40, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта
«Зарічна», код за ЄДРПОУ 40578553, шляхом продажу на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях від 19.06.2020 № 00804 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – будівлі компресорної площею 413,3 м2 (інв. № 201)
за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок, вул. Климіва-Легенди,
40, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Зарічна», код за ЄДРПОУ 40578553,
шляхом продажу на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях від 19.06.2020 № 00805 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля АБК
(тимчасова) площею 668,5 м2 (інв. № 213), теплиця площею 132,8 м2 (інв. № 200) за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок, вул. Климіва-Легенди, 40, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Шахта «Зарічна», код за ЄДРПОУ 40578553, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях від 19.06.2020 № 00806 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної
і пожежного пункту площею 82,8 м2 (інв. № 46) за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок, вул. Климіва-Легенди, 40, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Шахта «Зарічна», код за ЄДРПОУ 40578553, шляхом продажу на аукціоні без умов.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 У зв’язку зі зміною об’єкта приватизації на підставі наказу Фонду державного майна України від
13.05.2020 № 777 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.12.2018 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації в 2020 році» (із змінами)» з «Санаторій-профілакторій «Портовик»,
який складається з: комплексу загальною площею 4301,4 м2; спортивного комплексу» на «Санаторійпрофілакторій «Портовик» (комплекс загальною площею 4301,4 м2)», наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 12.06.2020 № 581 прийнято
рішення вважати таким, що втратив чинність наказ Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
від 17.12.2018 № 1541 «Про внесення змін до наказу Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
від 16.07.2018 № 828» та вважати прийнятим рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення «Санаторій-профілакторій «Портовик» (комплекс загальною площею 4301,4 м2)», що розташований за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, 1 та перебуває на балансі Южненської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний»,
код за ЄДРПОУ 38728549).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 19.06.2020 № 00799 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності: окремого майна – блоку допоміжного ствола площею 2038,6 м2 (інв. № 7) за адресою: Львівська область,
Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок, вул. Климіва-Легенди, 40, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Зарічна», код за ЄДРПОУ 40578553, шляхом продажу на аукціоні без умов.

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях від 19.06.2020 № 01189 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні об’єкта державної власності – окремого майна – будівлі телефонної станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2 за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, селище Урожайне,
вул. Поштова, 1. Балансоутримувач: ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759).
Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.03.2020

м. Київ

№ 507

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 26 жовтня 2018 року № 819/18
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 державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ
«ВЕКТОР» (вх. Фонду державного майна України від 03 березня 2020 року
№ 1330/06692), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 жовтня
2018 року № 819/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ
«ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39270964).
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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
07.04.2020

м. Київ

№ 617

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 15 серпня 2019 року № 646/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-

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

рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року
№ 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006
року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Батрака Ігоря Михайловича (вх. Фонду державного майна України від 13 березня 2020 року
№ 1371/07986), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 серпня
2019 року № 646/19, виданий Фондом державного майна України ФОП
Батраку Ігорю Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3072215317).
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
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