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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
державної власності
Окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», у складі: (090028) Артсвердловина, 2;
(090027) Артсвердловина, 1; (090011) Будівля головного корпусу, А (заг. пл.
2984,00 кв.м); (090035) Будівля головного корпусу, А3 (заг. пл. 421,9 кв.м);
(090007) Будівля дизельної станції з насосною перекачки мазуту, Б (заг. пл.
61,2 кв.м); (090016) Будівля гаража з матеріальним складом, Г (заг. пл. 485,7
кв.м); (090010) Будівля гаража з матеріальним складом, Г1 (заг. пл. 103,1
кв.м); (090003) Будівля гаража, Г2 (заг. пл. 47,8 кв.м); (090015) Будівля матеріального складу, Д (заг. пл. 651,6 кв.м); (090014) Будівля котельні, Ж (заг.
пл. 600,8 кв.м); (090013) Прибудова, Ж1; (090004) Будівля адмінбудинку,3
(заг. пл. 482,3 кв.м); (090020) Будівля прохідної, К (заг. пл. 67,2 кв.м); (090008)
Будівля вагової, Л (заг. пл. 34,8 кв.м); (090022) Будівля спиртосховища, М
(заг. пл. 344,5 кв.м); (090044) Будівля градірні з насосною станцією оборотного водопостачання, Н (заг. пл. 41,7 кв.м); (090019) Будівля складу з підробним відділенням, О, О1, О2 (заг. пл. 940,4 кв.м); (090012) Будівля зерноскладу, П (заг. пл. 1549,9 кв.м); (090023) Будівля контори, С (заг. пл. 158,3
кв.м); (090085) Будівля складу ПММ, у (заг. пл. 130,2 кв.м); (090002) Будівля
автогаража, Щ (заг. пл. 419,3 кв.м); (090064) Огорожа,1; (090031) Бесідка
для криниці; (090032) Басейн, З; (090090) Туалет, Є; (090024) Туалет, Ю;
(090029) Чан для зливу барди, Ш (заг. пл. 140,5 кв.м); (090095) Чан для мазуту, Х (заг. пл. 215,8 кв.м); (090094) Чан для мазуту, Ч (заг. пл. 218,4 кв.м);
(090005) Будівля трансформаторної підстанції, И (заг. пл. 48,7 кв.м); (090006)
Будівля кислотного відділення, І (заг. пл. 32,8 кв.м); (090033) Піднавіс для
зберігання солі, Ї (заг. пл. 17 кв.м); (090104) Паропровід в підвал; (090059)
Криниця; (090018) Будівля дизельної станції з насосною перекачки мазуту,
Б (насосна перекачки мазуту) (заг. пл. 23,7 кв.м); (090086) Навіс, Ф; (090009)
Будівля водонасосної станції, А (заг. пл. 42,7 кв.м); (090093) Чан для мазуту
15,59 куб. м; (090021) Склад зрідженого газу; (090025) Автомагістраль;
(090026) Алея біля криниці; (090030) Бесідка (місце для куріння); (090034)
Варочний апарат безперебійної дії; (090036) Відстійник очисних споруд;
(090037) Ворота біля зерносклада 1; (090038) Ворота біля зерноскладу 2;
(090039) Ворота біля ЗТП 331; (090040) Ворота біля ПММ; (090041) Ворота
біля прохідної; (090042) Ворота в тер. з-ду біля матеріального складу № 2;
(090043) Ворота в тер. з-ду біля теслярської майстерні; (090045) Димоход
котельні; (090047) Ємність для резервної води №1 др. бродил. відд.; (090048)
Ємність для резервної води № 2 др. бродил. відд.; (090049) Ємність для
ферментів № 1; (090050) Ємність для ферментів № 2; (090051) Ємність для
ферментів № 3; (090052) Ємність для ферментів № 4; (090053) Ємність забору гарячої води; (090054) Ємність забору гарячої води; (090055) Ємність
холодної води; (090056) Каналізаційна система очисних споруд 2; (090057)
Катодна станція; (090058) Кислородна будка; (090060) Огорожа із залізоб.
плит в терит. заводу 254 пог. м; (090061) Огорожа в території заводу; (090062)
Огорожа з декор. оздоб. біля прохідної 36 пог. м; (090063) Огорожа з ракушника біля складу ПММ 56 пог. м; (090065) Огорожа камін. біля зерноск. з підр.
від. – 54 пог. м; (090066) Огорожа камінна біля спиртосховища – 98 пог. м;
(090067) Огорожа камінна з декоративним оздобленням прохідна; (090068)
Огорожа перед гол. корпусом 242 м.п; (090069) Пересувна бочка для води;
(090070) Під’їзна дорога та площадка біля видачі барди 3304 кв; (090071)
Плотина земляна 120 м; (090072) Плотина земляна 150 м; (090073) Площ. і
доріжка біля павільйона-склада 298 кв.м; (090074) Площадка біля адмінбудинку 510 кв.м; (090075) Площадка біля центрального входу 2460 кв.м;
(090076) Площадка для стоянки авто; (090077) Пожежна ємність у-71 174 м;
(090078) Резервуар № 1; (090079) Резервуар № 2; (090080) Резервуар № 3;
(090081) Резервуар № 4 (ЕАФ); (090082) Резервуар № 5; (090083) Резервуар для зберігання спиртопродуктів; (090084) Резервуар ПММ 06; (090087)
Територія заводу 1040 кв.м; (090088) Тротуарна площадка біля прохідної;
(090089) Туалет № 3 біля адмінбудинку; (090091) Фундамент для забору по
вул. Жовтневій; (090092) Чан для зливу барди; (090096) Чан для ПММ 1 (бензин); (090097) Чан для ПММ 2 (бензин); (090098) Чан для ПММ 3 (бензин);
(090099) Кабель АВВГ 3х185+1х95 підробне відділення; (090100) Клапан 25-У
D80; (090101) Комунікації в варочному відділенні; (090102) Конденсатопровід170 пог. м 60,3х3від апар. в котельню; (090103) Паропровід в котельні;
(090105) Передаточна ємність 40 куб.м; (090106) Повітряна силова лінія;
(090107) Труба конденсата 95 м нерж. апар-котел; (090108) Трубопровід
барди (в. т. ч. нерж. труб-d76-60 м.п.); (090109) Трубопровід води до ректифікації; (090110) Трубопровід нержавіючий подачі бражки з чанів д. 100;
(090111) Трубопровід очисних споруд; (090112) Трубопровід рециркуляції
бражки; (090113) Трубопровід спирту; (090114) Автомат 3-фазний 200 А(1);
(090115) Автомат 3-фазний 200 А(2); (090116) Автомат 3-фазний 400 А;
(090117) Автомат 3-фазний 630 А(1); (090118) Автомат шкафний 3-фазний
400-А; (090119) Автомат.перем. напр. (АВР); (090121) Автоматика регулір.
плотності замісу; (090122) Автоматичний регулятор; (090123) Автопідйомник
ГУАР-15; (090124) Апарат для мех-ферментної обробки (нижній оцукрювач);
(090125) Бардорегулятор(н); (090126) Батарейний циклон з шлюзовим затвором; (090127) Бітономішалка (2); (090128) Блок безперебійного живлення (2014); (090129) Бражна колона (22 тарілки); (090130) Бродильний чан
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(10); (090131) Бродильний чан з мішалкою (1); (090132) Бродильний чан з
мішалкою (2); (090133) Бродильний чан з мішалкою (3); (090134) Бродильний
чан з мішалкою (4); (090135) Бродильний чан з мішалкою (5); (090136) Бродильний чан з мішалкою (6); (090137) Бродильний чан з мішалкою (7);
(090138) Бродильний чан з мішалкою (8); (090139) Бродильний чан з мішалкою (9); (090140) Бункер верхній 15.5 куб.м; (090141) Бункер для зерна;
(090142) Бункер для зерна 15 куб.м; (090143) Бункер для зерна 16 куб.м;
(090144) Ваги 30 т; (090145) Ваги (1); (090146) Вакуум.оцукрювач 6,4 куб.м
з ел.дв.7,5\3000; (090147) Вентилятор В-06-300 (1); (090148) Вентилятор
ВНД №1 з ел. дв. 3 кВт б/у (090149) Вентилятор ВНД № 2 з ел. дв. 3 кВт б/у;
(090150) Вентилятор ВНД №3 з ел. дв. 3 кВт б/у; (090151) Вентилятор В-06300-5А; (090152) Вентилятор В-06-300 (2); (090153) Вентилятор В-06-300
(3); (090154) Вентилятор В-06-300 (4); (090155) Вентилятор В-06-300 (5);
(090156) Вентилятор В-06-300 (6); (090157) Вентилятор В-06-300 (7);
(090158) Вентилятор високого тиску № 10; (090159) Вентилятор ВЦН-70;
(090160) Верхня галерея (склад №1); (090161) Видержувач маси 15 куб.м;
(090162) Випарна камера пара (090163) Випромінювач зварювальний ВД306 С; (090164) Випрям. звар. ВС-300 Б; (090165) Водовідокрімлювач;
(090166) Водонагрів. ємк. 2 куб.м; (090167) Вузол приводу чанка замісу
(090168) Газоаналізатор; (090169) Гориз. фрезерний станок з ел. дв. 5 кВт;
(090170) Датчик різниці тиску Метран- 100ДД 1440-02; (090171) Датчик тиску газу РС-28; (090172) Деаратор Д-25 (котельна); (090173) Деревообробний
станок з ел.дв. 10 кВт; (090174) Дефлегматор бражної колони F-40 кв.м;
(090175) Дефлегматор до ректифік.колони F-44; (090176) Дефлегматор ЕК
F=31 кв.м мідь; (090177) Дефлегматор епюрац.колони № 1-F40 кв.м; (090178)
Дефлегматор ректиф. колони F-44; (090179) Дефлегматор ректифікаційноі
колони № 3; (090180) Дефлегматор РК F-40 кв.м н/ж; (090181) Димосос;
(090182) Димосос ДН 10 лів.225-1 з ел.двиг.; (090183) Димосос ДН-8;
(090184) Добова ємність для зерна 74,348 куб.м (Наружна); (090185) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (1); (090186) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою
(2); (090187) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (3); (090188) Дріжджанка
16 куб.м з мішалкою (4); (090189) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (5);
(090190) Дріжджанка 16 куб.м з мішалкою (6); (090191) Дробилка ДДМ-5(1);
(090192) Дробилка ДДМ-5(2); (090193) Дробілка ДДМ-5 (1) б/у; (090194)
Дробілка-Д3-3-02(б/у); (090195) Дутьєвий вентилятор; (090196) Економайзер ЕБІ-300 до ДКВР 10/13; (090197) Економайзер-ЕБІ-300 до ДКВР 16/13;
(090199) Електрична таль; (090200) Електродвигун 5,5 /1500 АНММ112М4;
(090201) Електродвигун 55 кВт/1500 б/у; (090203) Електрощит розподільний
ЩО-59(1); (090204) Електрощит розподільний ЩО-59(2); (090205) Електрощит розподільний ЩО-59(3); (090206) Електрощит розподільний ЩО-59(4);
(090207) Електрощитова; (090208) Епюраційна колона (42 тарілки); (090209)
Ємність барди №1; (090210) Ємність барди № 2; (090211) Ємність води 15
куб.м № 1; (090212) Ємність води 15 куб.м № 2; (090213) Ємність конденсату; (090214) Ємність маси № 1 (ГДФО №1) б/у; (090215) Ємність маси № 1
(ГДФО №2) б/у; (090216) Заборний приямок; (090217) Заточний станок № 1
б/у; (090218) Заточний станок № 2 б/у; (090219) Заточний станок № 3 б/у;
(090220) Збірник гарячоі води; (090221) Збірник конденсату; (090222) Збірник промивноі води; (090223) Збірник сивушного масла (1); (090224) Збірник
сивушного масла (2); (090225) Збірник холодноі води; (090227) Індукційний
витратомір (1); (090228) Інжектор барди (1); (090229) Кавітатор з ел. двиг.
37 кВт (1); (090230) Кавітатор з ел. двиг. 37 кВт (2); (090231) Кавітатор з ел.
двиг. 37 кВт (3); (090232) Кип’ятильник епюраційноі колони №1; (090233)
Кип’ятильник епюраційноі колони №2; (090234) Кип’ятильник ректифіційноі
колони; (090235) Клапан ESPA ДУ-50 з ел.приводом; (090236) Клапан ДУ-80;
(090237) Колонка конценр.; (090238) Компрес. устан.СО-243; (090239) Компресор 4ВУ 15/9 кв.м; (090240) Компресор вуглекислоти; (090241) Компресор
ЦКС 5-25; (090242) Компрессор; (090243) Компресор-25; (090244) Комунікація підведення води з артскважини на дробівку; (090245) Конвеєр галереї
(склад №1); (090246) Конден.F-20 кв.м підігріву або охол. рідини; (090247)
Конденс. F-10 кв.м підігріву або охолод.рідини; (090248) Конденс.устан. з
автом. регулір.; (090249) Конденсат. ректифікаційноі колони; (090250) Конденсат. концен. кол.; (090251) Конденсатовідводчик діаметр 30; (090252)
Конденсатовідводчик діаметр 40; (090253) Конденсатовідводчик діаметр 50;
(090254) Конденсатор; (090255) Конденсатор (1); (090256) Конденсатор (2);
(090257) Котел емальовнийі-1; (090258) Котел емальовнийі-2; (090259) Котел КСТ-16; (090260) КШП-5 (б/у); (090261) Лінейна панель ЩО-70-3;
(090262) Магнітний сепаратор; (090263) Мазутний насос (1); (090264) Ма-
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зутний насос (2); (090265) Мазутний насос (3); (090266) Масляний вимикач №1; (090267) Масляний вимикач №2; (090268)
МІК-51-01-03 (1); (090269) МІК-51-01-03 (2); (090270) МІК-5101-03 (3); (090271) Мікропроцес.регул. МІК-51-01-03; (090272)
Мікропроцесор «Мікрол» МТР-8 (1); (090273) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15; (090274) Мішалка з ел. двиг.5,5 кВт
на апарат ГДФО №1 б/у; (090275) Мішалка з ел. двиг.5,5 кВт на
апарат ГДФО №2 б/у; (090276) Молоткова дробилка ДДМ-5;
(090277) Мотор-редуктор з мішалкою 13 кВт; (090278) Навантажувач КШП-5(1); (090279) Навантажувач КШП-5(2); (090280)
Навантажувач КШП-6; (090281) Напірна ємкість пром.в.;
(090282) Напірний збірний конден.; (090283) Насос EVM |18 12
F5 |1.1 IES; (090284) Насос WILO з бай пасом; (090285) Насос
АНВ 12,5 №1; (090286) Насос ЗМА -40-20/5,5; (090287) Насос
СГФ25/120К з ел.двиг 15/-відстійник очисних споруд; (090288)
Насос-грязевик з ел. двиг.2,2 кВт /інвентир.2009р/; (090289)
Насос-грязевик насосної перекачки мазуту; (090290) Насос
-дисмембратор №1; (090291) Насос -дисмембратор № 2;
(090292) Насос 100-65-20; (090293) Насос 16-160; (090294)
Насос 20/24 ЯСЦА; (090295) Насос 3 М 40-200/5,5 викачки барди № 2; (090296) Насос 3М/А 40-200/7,5; (090297) Насос 86/66;
(090298) Насос DWO-200M; (090299) Насос DWO-40 чанок замісу; (090301) Насос вакуумний ВВН 6/0,4 з електродвигуном
15кВт/1500 об.; (090302) Насос ВВН-12; (090303) Насос ВВН-6;
(090304) Насос ВД К-2175 ТЗ (2014); (090305) Насос ВДК 175
Т (апаратне відділення); (090306) Насос викачки маси №1 3М
-40 200 \5,5; (090307) Насос викачки маси № 2 DWO-400;
(090308) Насос ВМ-65-200/18,5; (090309) Насос ВМ-65-200/22;
(090310) Насос ВМ-65-200/32; (090311) Насос води ЦВК 1,1
кВт 3000 об./хв. (викачки сивушного масла); (090312) Насос
глибинний ЦВ-16-140; (090313) Насос глибинний ЦВ-16140(2013); (090314) Насос ДWO-400-1 (молочний); (090315)
Насос для спирту КМ 65-50-160 з електродвигуном 5,5 кВт/3000
об.; (090316) Насос ЕМ – 40-200/5,5; (090318) Насос ЕМ-40200/5,5 (ГДФО); (090319) Насос живлення котла АиНС-М38-198;
(090320) Насос ЗАМ 200/5,5; (090321) Насос зерна з ел.двиг.13
кв 3000 об./хв. б/у №1; (090322) Насос ЗМ 40-200/5,5; (090323)
Насос ЗМ-40-200/5,5; (090324) Насос ЗМ-40-200/5,5(1);
(090325) Насос ЗМ-40-200/5,5(2); (090326) Насос ЗМА-40200/7,5; (090327) Насос ЗМА-40-200/7,5 викачки з ГДФО;
(090329) Насос маси № 1 з ел.двиг.7,5х3000 б/у; (090330) Насос маси з ел. дв. 5,5х1500 б/у (передаточне); (090331) Насос
маси ЗМА-40-200/5,5 квт; (090332) Насос НМШ-5/25-4/25;
(090333) Насос ПДВ 16/20 В; (090334) Насос плунжерний 11гр.
з ел.дв. 10 кВт(1); (090335) Насос плунжерний 11гр. з ел.дв. 10
кВт(2); (090337) Насос РПА з Ел.дв. 30х1500 б/у; (090338) Насос солі з елект.5,5 кВт х1500 об./хв.; (090339) Насос трьохплунжерний «Нагема» з ел.дв. 10 кВт; (090340) Насос Х50-32125 5,5 кВт/3000 об./хв.; (090341) Насос ЦВК з ел.двиг.13 кВт
1500 об./хв. (барди № 2); (090342) Насос-мішалка № 13М-40
200\5,5(передаточне); (090343) Насос-мішалка №2 3 ВМ65200(передаточне); (090344) Насос-мішалка з ел.двиг.4,0х3000
б/у; (090345) Норія; (090346) Норія НЦГ 2х20; (090347) Норія
НЦГ 50(2); (090348) Норія (склад№1); (090349) Оцукрювач;
(090350) Пакувальник для зберігання зерна R-9; (090351) Пальник МДП-400 до ДКВР 10/13 №1; (090352) ПальникМДП-400
до ДКВР 10/13 №2; (090353) Паровий котел ДКВР 10/13;
(090354) Паровий котел ДКВР 16/13; (090355) Перетворювач
змінного струму (1); (090356) Перетворювач змінного струму
(2); (090357) Перетворювач тиску ПД100-ДИ-1,6-111-1,01,6МП
/Кл 1,0 ОВЕН; (090358) Підвіска ротора №1; (090359) Підвіска
ротора №2; (090360) Підвіска ротора №3; (090361) Підігрів підсуш. Шару; (090362) Підігрівач бражки; (090363) Підігрівач конденсату; (090364) Підігрівач мазута; (090365) Підігрівач мазуту
МП 25/6(1); (090366) Підігрівач(1); (090367) Підігрівач(2);
(090368) Піновловлювач(1); (090369) Піновловлювач(2);
(090370) Пневматичний молот; (090371) Пневмоелектроперетворювач ПЕП (1); (090372) Пневмоелектроперетворювач ПЕП
(2); (090373) Пускач ПМА; (090376) Пусковий комплекс автоматиз схеми.низьк.темп.розв.; (090378) Регулятор РДУК-100;
(090379) Регулятор МІК 51-1(1); (090380) Ректифікаційна колона (74 тарілки); (090381) Ресівер повітря № 1; (090382) Ресівер
повітря № 2; (090383) Ресівер повітря № 3; (090384) Ресівер
повітря № 4; (090385) Ресівер повітря № 5; (090386) Ресівер
очистки повітря № 1; (090387) Ресівер очистки повітря № 2;
(090388) озп. пункт (електрощит) ПР; (090389) Ротаметр РП-16
ЖУЗ; (090390) Рубильник-400А з розподільчим пунктом;
(090391) Свердлувальний станок; (090392) Свердлувальний
станок TVV 230v 450 Вт; (090393) Сверлильний станок горизонтальний; (090394) Сепаратор бражки № 1; (090395) Сепаратор
бражки № 2; (090396) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (090397)
Сепаратор магнітний БМП; (090398) Сепаратор непр.продуву
котлів; (090399) Сигналізатор СТВ (1); (090400) Сигналізатор
СТВ (2); (090401) Сигналізатор СТВ (3); (090402) Сигналізатор
СТВ (4); (090403) Сигналізатор СТВ (5); (090404) Сигналізатор
СТВ (1); (090405) Сигналізатор СТВ (2); (090406) Сигналізатор
СТВ (3); (090407) Сигналізатор СТВ (6); (090408) Сигналізатор
СТВ (7); (090409) Система підігріву бражноі колони; (090410)
Спиртоловушка; (090411) Спиртоловушка епюраційноі колони;
(090412) Спиртоловушка конц. Колони; (090413) Спиртоловушка нова; (090414) Спиртоловушка; (090415) Стабілізатор витрат
зерна СРЗ-5; (090416) Станок циркулярний; (090417) Таль 1
тонна; (090418) Таль 3 тонни; (090419) Таль 3Т/3М важільна
ланцюгова (стаціонарна); (090420) Таль 5 тонн; (090421) Теплообмінник конц. кол.; (090422) Теплообмінник типу «труба в
трубі» (1); (090423) Теплообмінник типу «труба в трубі» (2);
(090424) Теплообмінник типу «труба в трубі» (3); (090425) Теплообмінник (1) спірал.; (090426) Токарний станок 1К-62 з ел.
дв. 10 кВт; (090427) Токарний станок (1); (090428) Токарний
станок (2); (090429) Транспортна галерея (склад № 1); (090430)
Трансформатор сил 630 кВа; (090431) Трансформатор силовий
630 кВт; (090432) Трасформатор напруги НОМ-10(1); (090433)
Трасформатор напруги НОМ-10(2); (090434) фільтр грубої
очистки № 1; (090435) фільтр грубої очистки № 2; (090436)
Фільтр мазуту тонкої очистки (1); (090437) Фільтр мазуту тонкої
очистки (2); (090438) Фільтр механ.ХВО (1); (090439) Фільтр
механ.ХВО (2); (090440) Фільтр натрій-катіоновий (1); (090441)
Фільтр натрій-катіоновий (2); (090442) Фільтр натрій-катіоновий
(3); (090443) Фільтр натрій-катіоновий (4); (090444) Холодил.
сив.масла F-13 кв.м; (090445) Холодильник спирту; (090446)
Чан для ЕАФ 1000 дал.; (090447) Чан для спирту 3200 дал.(1);
(090448) Чан для спирту 3200 дал. (2); (090449) Чан для спирту
350 дал.; (090450) Чан для спирту 650 дал.; (090451) Чан для
спирту 807 дал.; (090452) Чан для спирту 950 дал.; (090453) Чан
замісу 3 куб. (передаточне); (090454) Чанок для замісу № 3
з мішалкою 5 куб.м; (090455) Чанок замісу ел. дв. 3кВт 1500 об./
хв. б/у; (090456) Чанок замісу передаточний; (090457) Шкафний
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автомат 400 А; (090458) Щит; (090459) Щит контрольний;
(090460) Щит автоматики; (090461) Щит розподільний СП-7(1);
(090462) Щит розподільний СП-7(2); (090463) Ячейка розподільна КСО-366(1); (090464) Ячейка розподільна КСО-366(2);
(090465) Ячейка розподільна КСО-366(3); (090466) Ячейка розподільна КСО-366(4); (090467) Автоматизація і комп,ютиризація
котельні; (090470) Багатофункц.копіров.апарат MFP М-1005;
(090471) Блок живлення UPS (lдо комп.1) ustek PowerMust 1000
NET Guard; (090472) Блок живлення UPS 1000va; (090474) Витратомір конденсата ИРЖ -3,2; (090475) Жорсткий диск 80 Gb
7200 UDMA\100; (090476) Комп,ютер АМД А4-4020/Х2/4
Gb|500Gb|АТХ 400W| без ПЗ; (090477) Комп’ютер Іntel G-530
ASUSP 8H61-1; (090480) Комп’ютер AMD A4-4020/X2/4Gb/500Gb/
ATX400W/без ПЗ; (090483) Комп’ютер CELERON Д 2,5/мв(1);
(090484) Комп’ютер CELERON Д 2,5/мв(3); (090486) Комп’ютер
Celeron850/Samsung15”/128MB/20Gb (5); (090487) Комп’ютер
Celeron850/Samsung15”/128MB/20Gb(6); (090488) Комп’ютер
Intel G1620|4096|500Gb\ DWD (2014)1; (090489) Комп’ютер Intel
G1620 |4096|500Gb\DWD(2014)2; (090490) Комп’ютер INTEl
G-550/4096MB/500 Gb/DVD- RW/Keub; (090491) Комп’ютер P41,5GHc/Samsung15”/256MB/80Gb/CD-RW; (090492) Комп’ютер
PENTIUM; (090493) Комп’ютер PhenomlI 545|Geforse GT240
Gb|4056 DDR2|1Tb; (090498) Модем GSM interion MC 52 IT;
(090499) Монітор (до ком 1) “19 LC HannsG HW 191 DR 1440;
(090500) Монітор (до ком 2) “19 LC HannsG HW 191 DR 1440;
(090501) Монітор 17 LCD; (090502) Монітор 22” LG W2253-PF;
(090503) Монітор АОС 2216 S 22; (090504) Ноутбук “Версія з
ВДТ-122 (блютузом); (090505) Обчислювач газу «Універсал-2»;
(090506) ПК Celeron 1700/Samsung17” /256MB/40Gb (1);
(090507) ПК Celeron 1700/Samsung 17”/256 MB/40Gb(2);
(090508) ПК Celeron850/Samsung15”/128MB/20Gb (3); (090509)
Привід опт.дисків DVD-RW ASUS; (090510) Привід опт.дисків
DVD-RW NEC 3540 A; (090511) Принтер «Canon LBP-810» (1);
(090512) Принтер «Canon LBP-810» (2); (090513) Принтер
CANON LBP-1120; (090514) Принтер HP(1); (090515) Принтер
HP(2); (090516) Принтер лазерний; (090517) Принтер НР-1018
з кабелем USB та фільтром; (090518) Принтер + сканер + КМА
НР3020; (090519) Частотний перетворювач 2,2 кВт 380 Вт;
(090520) Автокран ЗИЛ-133Г КС АВ5706ВІ; (090530) Екскаватор
ЄО-2628 17298АВ; (090531) Компресор; (090532) ОДАЗ-93571
Н/П-Б АВ1073ХР; (090533) ОДАЗ-9370 Н/П-Б АВ1072ХР;
(090534) ОДАЗ-9370 Н/П-Ц АВ1074ХР; (090535) ОДАЗ-9370
Н/П-Ц АВ1075ХР; (090537) Причіп 2ПТС-4 17299АВ; (090538)
Причіп 2ПТС-4М 17300АВ4; (090539) Пускозарядне пристрій
(теліжка); (090646) Електропневмоперетворювач (1); (090647)
Електропневмоперетворювач (2); (090648) Електропневмоперетворювач (3); (090649) Електропневмоперетворювач (1);
(090650) Електропневмоперетворювач (2); (090651) Електропневмоперетворювач (3); (090652) Електропневмоперетворювач (4); (090658) Привід оптичних дисків DWD +|RW| LG;
(090659) Принтер CANON LВP-2900; (090660) Пускач ПМА -6202
(1); (090661) Пускач ПМА -6202 (2); (090663) Свердлильний
станок; (090664) Сканер BENG 5300 UCAC ER; (090665) Тел.факс PANASONIC KX-FT 78 RU; (090666) Телефакс Pahasonic KX
-FT 984 UA-B; (090667) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(1);
(090668) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(2); (090669)
Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(3); (090670) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(4); (500303) Колона бражна; (500308)
Перетоки; (500490) GPRS модем для побутових лічильників газу
ТКБ з датчиком імпульсів; (500492) Системний блок IT-Block
G5400Work; (500493) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1;
(500494) Насосна станція МЕТАВО HWW 4000/25G; (500495)
Системний блок IT-Block G5400Work; (500496) Монітор 23,6”
Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500714) Багатофункційний пристрій
БФП Canon imageRUNNER 1435i P31030000000008; (501210)
Котел опалювальний газовий стальний типу «Рівнетерм-48»;
(501263) Куб РК-ф900 епюраційна колона; (501278) Регулятор
тиску РДУК; (501326) Гідродинамічний емульгатор; (501418)
Дефлегматор мідь БК F=40 м.кв; (090521) Автомобіль ГАЗ-2705
АВ6111АА; (090523) Автомобіль грузовий ЗИЛ-ММЗ-554
АВ5701ВІ; (090524) Автомобіль грузовий ЗИЛ-ММЗ-554М
АВ5048ВІ; (090525) Автомобіль грузовий КАМАЗ-53213 АВ5704ВІ; (090526) Автомобіль грузовий КАМАЗ-5410 АВ5702ВІ;
(090528) Автомобіль легковий MAZDA-XEDOS АВ5707ВІ;
(090529) Автомобіль легковий ВАЗ-21150 АВ5046ВІ; (090540)
Трактор колісний Т-40АМ 18251АВ; (501415) КАМАЗ-5410 вантажний автомобіль (бортовий); (501417) ГАЗ 53 А вантажний
автомобіль(бортовий); (090541) Автомат для питноі води Кулер
V208 XEC; (090542) Автомат для питноі води Кулер У760 СS;
(090543) Бензоколонка(1); (090544) Бензоколонка(2); (090547)
Комплект меблів; (090548) Кондиціонер ВЕКО-018; (090549)
Кондиціонер-2; (090550) Кондиціонер-3; (090551)
Кондиціонер-5; (090552) Кондиціонер-6; (090553)
Кондиціонер-7; (090554) Кондиціонер-8; (090555)
Кондиціонер-9; (090556) Кулер для питноі води(1); (090558)
Подаючий механізм МІС -350 (зварювальний агрегат); (090559)
Пробовідбірник(1); (090560) Різьборіз супертронік-2000;
(090561) Ручний гідравлічний трубогиб 318-2; (090562) Стіл
ваговий СВ-1-0,8; (090563) Стіл лаб. пристінний СП -1ПШ -К-31.5; (090564) Стіл лаб. пристінний СП-2-К-З-1.2; (090565) Телевізор DAEWOO; (090566) Флагшток (на 3 прапори) біля прохідної; (090567) Холодильник «Днепр-442»; (090568) холодильник «ДНЕПР»; (090569) Шафа лаборат. для посуди ШЛ-2-1,2;
(090570) Шафа метал. Незгораюча; (090571) Шафа металічна-1;
(090572) Шафа металічна-2; (090573) Шафа металічна-3;
(090594) Крісло; (090612) Стіл з тумбою (1); (090613) Стіл з
тумбою (2); (090614) Стіл з тумбою (3); (090615) Стіл з тумбою
(4); (090616) Стіл з тумбою (5); (090617) Стіл з тумбою (6);
(090618) Стіл з тумбою (7); (090619) Стіл з тумбою (8); (090620)
Стіл з тумбою (9); (090621) Стіл; (090628) Тумба; (090637)
Шафа; (090574) Автомат 3-фазний 630А; (090575) Автоматиз.
сист. комерц. обліку ел. енергіі; (090576) Вага AXIS A 2500;
(090577) Вага електронна (1); (090578) Вага електронна(2);
(090579) Ваги аналітичні; (090580) Випрямляч інвертерний для
ручного дугового зварювання(1); (090581) Випрямляч інвертерний для ручного дугового зварювання(2); (090582) Вологомір АВЦ -3А; (090583) Дальномір лазерний; (090584) Дозатор
ферментів РДЕ(1); (090585) Дозатор ферментів РДЕ(2);
(090586) Електропневмоперетворювач; (090587) Індукційний
витратомір; (090588) Іономер И-160; (090589) Комп’ютеризація
дріж.і вар.відд.; (090590) Конвертор RS 232-RS-485; (090591)
Контрол. вим. снаряд КС-70; (090592) Контрольний снаряд КС70 (облік ЕАФ); (090593) Контрольний снаряд КС-70; (090595)
Ліч. газу ЛГ-150-400; (090596) Мікропроцесор «Мікрол» МТР-8;
(090597) Мікропроцесорний регулятор; (090598) Мікроскоп;
(090599) Мікроскоп Н; (090600) Міні АТС; (090601) Мірник ЕАФ
1 кл. 245,5 дал.; (090602) Мірник сив.масла 1 кл. 52,46 дал.;

(090603) Мірник сив.масла 1 кл. 74,92 дал.; (090604) Мірник
сив.масла 1 кл. 75,05 дал.; (090605) Мірник спирту 1 кл. 346
дал.; (090606) Мірник спирту 1 кл. 353 дал.; (090607) Мірник
спирту 1 кл. 45,90 дал.; (090608) Мірник спирту 1 кл. 75,45 дал.;
(090622) Телевізор PHILIPS; (090623) Телевізор SAMSUNG-1;
(090624) Телевізор SAMSUNG(1); (090625) Телевізор
SAMSUNG(2); (090626) Телевізор SAMSUNG(3); (090627) Телевізор SAMSUNG(4); (090629) Факс «Панасоник»; (090630) Фотокалориметр; (090631) Холод. ВЕКО к.дир.; (090632) Холодильник «Атлант»; (090633) Холодильник LG; (090634) Холодильник ВЕКО; (090635) Хромотограф газовий «Кристал2000М»; (090636) Цукрориметр; (090638) Шкаф розпод.ШСР-5
/автоматика/; (090639) DVD-К 1110 муз.центр Карооке; (090640)
Адаптер SCM-381 R S232 -RS485 (щит автоматики); (090641)
Акустична система ALEKS 290 F (пара); (090643) Блок живлення UPS 600 ВА (6); (090645) Електронний годинник; (090655)
Муз.центр DVD PANASONIK; (090657) Пневмоелектроперетворювач; (090662) Ресивер муз.центр Карооке; (500489) Лічильник газу мембранний Elster BK G6 DN25; (500491) Лічильник
електроенергії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI Лічильн ик
електроенергії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI
P10180000000091; (090642) Блок безперебійного живлення
(комп.вар.відд); (090644) Блок перетворення інтерфейса БПІ485; (090654) Муз.центр DYD-ВВК; (090656) Пилесос Samsung
F-41; (090671) Муз. центр XD 55; (500304) Котел Е1/9 газовий
фільтр з бай пасом; (500305) дизельний генератор ДС-400;
(501573) Піч етажерна хлібопекарська; (501416) Перехід
1200/1400 н/ж, яке розташоване за адресами: Вінницька обл.,
Калинівський р-н, с.Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 25;
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Дружне, вул. Промислова
(Жовтнева), 39; Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Дружне,
вул. Промислова (Жовтнева),40; Вінницька обл., Калинівський
р-н, с.Дружне, вул. Промислова (Жовтнева), 41, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «Укрхімресурс», код за ЄДРПОУ
32495389.
Ціна продажу об’єкта – 63 600 000,00 грн (шістдесят три
мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок), у тому числі
ПДВ – 10 600 000,00 грн (десять мільйонів шістсот тисяч
гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення загальною площею 483,5 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а та обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894,
приватизовано громадянином України – Бондарем Юрієм Григоровичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3080722032, який переміг на електронному аукціоні без
умов, що відбувся 13.11.2020.
Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 2 400 120,00 грн
(два мільйони чотириста тисяч сто двадцять гривень 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 400 020,00 грн (чотириста тисяч двадцять
гривень 00 коп.)
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі загальною площею 1156,0 м2 (будівля складу А-1, туалет
Б, ємкості В), що знаходяться за адресою: Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський р-н, Нігинська сільська рада та обліковуються на балансі Управління з питань цивільного захисту
населення Хмельницької обласної державної адміністрації, код
за ЄДРПОУ 14372969, приватизовано громадянином України –
Купчанком Дмитром Онуфрійовичем (РНОКПП 2797020433),
який став переможцем електронного аукціону без умов № UAPS-2020-09-23-000084-3 від 21.10.2020.
Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 161 317,20 грн
(сто шістдесят одна тисяча триста сімнадцять гривень 20 коп.),
у тому числі ПДВ – 26 886,20 грн (двадцять шість тисяч вісімсот
вісімдесят шість гривень 20 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
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 протипожежного 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 мазуту, У,
У’, загальна площа – 121,91 м2; естакада, Ф (18м/п) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 м2); склад присадок, Т, загальна площа –
24,38 м 2; 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, учбово-тренувальна башта,
Ж, З, загальна площа – 269,38 м2; будівля піскосушарки, 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 10кВт 0,38/0,22; водопровідні
мережі; трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного використання
на проммайданчика; 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-
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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.; 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, приватизовано юридичною
особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО
НИВА ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38543343, яку визнано переможцем на аукціоні без умов.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 1 260 000,00 грн (один
мільйон двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
210 000,00 грн (двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – комплекс, ветеринарна лікарня у складі: нежитлова будівля, літ. А-1, аа’, площею 99,8 м2; сарай, Б; погріб, В
(місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н,
с. Вереміївка, вул. Центральна, 102) приватизовано юридичною
особою – Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Вереміївка» (код ЄДРПОУ: 00857025), яка стала
переможцем електронного аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу становить 1 304,88 грн (одна тисяча триста
чотири гривні 88 копійок), у тому числі ПДВ – 217,48 грн (двісті
сімнадцять гривень 48 копійок).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні
із зниженням стартової ціни об’єкта малої приватизації
державної власності – окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адмінбудівля
5-поверхова літ. А, загальною площею 698,1 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша, 2, що перебуває на балансі Головне управління статистики у Закарпатській
області (код за ЄДРПОУ 02360464), проданий на електронному
аукціоні із зниженням стартової ціни за 4 800 002,40 грн (чотири мільйони вісімсот тисяч дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ –
800 000,40 грн (вісімсот тисяч грн 40 коп.).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення загальною площею 56,8 м2, погріб літ. «Б-1», сарай літ.
«Г-1» (частина будівлі сараю) за адресою: Житомирська область, Чуднівський район, с. Кілки, вул. Садова, 6, що перебуває
на балансі Чуднівської районної державної лікарні ветеринарної
медицини (код ЄДРПОУ 00698199), приватизовано на електрон
ному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою –
Радкевич Тетяною Олександрівною за ціною 12 000,00 грн (дванадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 2000,00 грн (дві
тисячі гривень 00 копійки).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ.
А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2 за адресою:
Житомирська область, Романівський район, с. Вільха, вул. Миропільська, 8, що перебуває на балансі Романівської районної дер
жавної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698472),
приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій фізичною особою – Казнодеєм Олександром Вікторовичем за ціною 6681,12 грн (шість тисяч шістсот вісімдесят
одна гривня 12 копійок), у т. ч. ПДВ – 1113,52 грн (одна тисяча
сто тринадцять гривень 52 копійки).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – комплексу будівель у складі: будівля
ветмедицини А-1 площею 80,5 м2; сарай Б-1 площею
48,3 м2; гараж В-1 площею 21,9 м2, що знаходяться
за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н,
с. Єлизаветпіль, вул. Двірська, 2 та обліковуються
на балансі Теофіпольської районної державної лікарні
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00711942
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс
будівель у складі: будівля ветмедицини А-1 площею
80,5 м2; сарай Б-1 площею 48,3 м2; гараж В-1
площею 21,9 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Єлизаветпіль, вул. Двірська, 2
Балансоутримувач: Теофіпольська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00711942, контактні
дані: тел. (03844) 3-03-18.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: комплекс будівель у
складі: будівля ветмедицини А-1 площею 80,5 м2, сарай Б-1
площею 48,3 м2, гараж В-1 площею 21,9 м2, з них будівля вет-
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медицини А-1 та гараж В-1 – цегляні, сарай Б-1 дерев’яний, всі
будівлі перекриті шифером, розташовані на земельній ділянці
площею 0,68 га (кадастровий номер 6824782000:02:001:0033).
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку номер НВ-6809485212019 від 05.08.2019. Право власності на об’єкт зареєстровано за Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Індексний номер витягу 171467654, реєстраційний номер
1857949568247.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 січня 2021 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для
довідок: (0382) 72-09-40 у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання
заяви і завантаження електронних копій документів та документи,
що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків
з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або
іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку
держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 104 167,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 10 416,70 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціо
ні із зниженням стартової ціни: 52 083,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 5 208,35 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 52 083,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 5 208,35 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону,
нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 01 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 4600,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.
gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому,
e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до
17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Теофіпольської районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Скляров Іван Михайлович,
тел. 0675257853.
Час роботи у робочі дні з 9.00 до 17.30 у п’ятницю – з 9.00
до 16.30.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електрон
них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одерж
увач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аук
ціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня
проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одерж
увач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений гарантійний внесок
переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з
дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу
об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –

Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes
of playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-16-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1 041,67 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 520,84 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна
об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить – 99
кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на
вебсторінку: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на вебсторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області Регіонального відділення ФДМУ
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – вбудованих приміщень літ. А загальною площею
212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава,
вул. Білецька, 4/2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Закарпатській області,
код за ЄДРПОУ 02360464
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації:
окреме майно – вбудовані приміщення літ. А
загальною площею 212,6 м2.
Місцезнаходження: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у
Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 02360464.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2. Технічна характеристика об’єкта: фундамент – стрічковий, бутобетонний; стіни
та перегородки – цегляні, шлакоблочні; перекриття – балки
дерев’яні з підшивкою; підлоги – дощаті, бетонні; інженерні комунікації – електроосвітлення.
Реєстраційний номер об’єкта: 1638130821219.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0302 га згідно з Держав
ним актом на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 097816), виданим Іршавською районною
державною адміністрацією 08.05.2007. Кадастровий номер:
2121910100:06:003:0037.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 25 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – вбудованих приміщень літ. А загальною
площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава,
вул. Білецька, 4/2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 02360464,
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 окремого майна – вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Закарпатській області, код за ЄДРПОУ
02360464, повинен відповідати вимогам, передбачених статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 5 583,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 791,50 грн (без урахування ПДВ).
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 791,50 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 558,30 грн (без урахування ПДВ);
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Волинській області Регіонального відділення ФДМУ
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – під’їзної залізничної колії (інв. № 15611),
а саме: колія № 4 (протяжність 198,1 пог. м); колія № 5
(протяжність 274,2 пог. м); колія № 6 (протяжність 150,9
пог. м); колія № 7 (протяжність 104 пог. м), за адресою:
Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: під’їзна залізнична колія
(інв. № 15611), а саме: колія № 4 (протяжність 198,1
пог. м); колія № 5 (протяжність 274,2 пог. м);
колія № 6 (протяжність 150,9 пог. м); колія № 7
(протяжність 104 пог. м).
Місцезнаходження: Волинська область, м. Нововолинськ,
вул. Луцька, 25.
Назва балансоутримувача: Акціонерне товариство «Оснастка», код за ЄДРПОУ 05797977.

28 грудня 2020 року

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону,
час роботи служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області РВ ФДМУ
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою:
43027, Волинська обл., м.Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 2400-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Контактна особа: Дармовіс Наталія Володимирівна, тел. (0332)
240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.,
Кизицький Андрій Віталійович тел. (0332) 243487
Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
22 грудня 2020 року № 464.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-10-26-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 1 226,73 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 613,37 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
613,37 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
наводяться посилання на вебсторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик і з якими адмін істр атор уклав відповідний
договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

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

Реєстраційний
номер
Функціональне
використання

Підстава
виникнення права
власності

Форма
власності
та власник

Не використовується за своїм
функціональним призначеням

Витяг з Єдиного
реєстру об’єктів
державної власності щодо дер
жавного майна,
серія та номер:1061-5491, виданий 16.03.2020,
видавник:Фонд
державного майна
України; технічний
паспорт, серія та
номер: 862, видавник: ТОВ «БТІ М»

Державна;
Україна в
особі Регіо
нального
відділення
Фонду дер
жавного майна України по
Полтавській
та Сумській
областях,
код ЄДРПОУ:
42769539

2102216253248

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

247,4

Назва

Загальна площа (м2)

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

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25, тел. (03344) 3-03-87.
Відомості про об’єкт: під’їзна залізнична колія протяжністю
727,2 пог. м, а саме: колія № 4 (протяжність 198,1 пог. м) від СП
№ 6 до зливної ями; колія № 5 (протяжність 274,2 пог. м) від СП
№ 3 через СП № 7 до воріт цеху; колія № 6 (протяжність 150,9
пог. м) від СП № 7 до воріт цеху; колія № 7 (протяжність 104 пог.
м) від СП № 5 до ливарного корпусу ПуАТ «Нововолинський ливарний завод».
Інформація про державну реєстрацію: інформація відсутня.
Відомості про земельні ділянки: наявний Державний акт
на право постійного користування землею площею 30,83 га
для виробничих цілей та сільськогосподарського використання,
виданий Нововолинською міською радою 17 квітня 1997 року
на підставі рішення Нововолинської міської ради народних
депутатів від 18.03.1997 № 23/7.
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або
його частини: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 27 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – під’їзної залізничної колії (інв.
№ 15611), а саме: колія № 4 (протяжність 198,1 пог. м); колія № 5
(протяжність 274,2 пог. м); колія № 6 (протяжність 150,9 пог. м);
колія № 7 (протяжність 104 пог. м), за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25 здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов –122 673,32 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
61 336,66 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
61 336,66 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для
кожного із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 12 267,33 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
6 133,67 грн;
продаж на аукц іон і за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6 133,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі
0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення
розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу
(стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до
17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

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

аукціону із зниженням стартової ціни – 279,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 279,20 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 відсотка мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціо
ну розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава,
вул. Білецька, 4/2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Закарпатській області, (код за ЄДРПОУ 02360464):
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3 м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Держ авн ий
експорно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007
Account: UA863223130000025203000000065
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import
Bank of Ukraine»
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 42899921
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0312) 61-38-83, е-mail: refor_21@spfu.gov.ua. Відповідальна
особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування особи організатора аукціону – Управління
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька,60, адреса вебсайта: zakarpattia@
spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0312) 61-38-83
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-10-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 55,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 27,90 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Будівля колишнього будинку ветеранів, Літ.»А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2: фундамент – цегла, щебінь, бетон;
стіни – ракушняк, цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, наяве водяне опалення. Технічний стан задовільний. Будівля одноповерхова, можливо використовувати
в якості адміністративних або побутових приміщень за умови
ремонту внутрішнього оздоблення.
Кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2: фундамент –
цегла, щебін; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття –
дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання: підведена
електрика, пічне опалення. Будівля одноповерхова, технічний
стан задовільний.
Сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2: фундамент –
цегла, щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання відсутнє.
Технічний стан задовільний.
Погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2: фундамент – цегла,
щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття – з/б;
інженерне обладнання відсутнє. Технічний стан задовільний.
Колодязь № 1: фундамент – з/б кільця, глибина – 20 м. Технічний стан ветхий. Будівлі та споруди розташовані в серединній зоні села, навколишня забудова представлена житловими
будинками приватного сектору. Район місця розташування
характеризується низькою соціально-побутовою інфраструктурою, низьким пішохідним потоком.
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html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 18 грудня 2020 № 1749.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-23-000005-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1489,70 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 744,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 744,85 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна –
групи інвентарних об’єктів 47/50 частин у складі:
нежитлова будівля А1, площею 318,5 м2 та вбиральня Б1,
площею 3,4 м2, що розташовані за адресою:
Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6

Об’єкт не використовується
Функціональне
за своїм функціональним
використання
призначенням

Полтавська обл.,
м. Гадяч,
вул. Лохвицька, 6

1335845153103

Група інвентарних
об’єктів
47/50 частин у складі:
нежитлова
будівля А1,
та вбиральня Б1

Адреса
розташу
вання

318,5;
3,4;

Назва

Загальна площа (м2)
Реєстраційний
номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних
об’єктів 47/50 частин у складі: нежитлова будівля А1,
площею 318,5 м2 та вбиральня Б1, площею 3,4 м2.
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6.
Назва балансоутримувача: Головне управління Пенсійного
фонду України в Полтавській області (код ЄДРПОУ 13967927) за
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66.
Телефон для довідок (0532) 562430.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Постанова, серія та
номер № 628, виданий
22.08.2019, видавник:
Кабінет Міністрів України; Передавальний акт,
серія та номер: б/н,
виданий 12.06.2019,
видавник: Голова правління Пенсійного фонду
України

Держав
на; Головне
управління
Пенсійного фонду
України в
Полтавській
області, код
ЄДРПОУ
13967927

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної
ділянки

5320410100:50:002:1733

Полтавська обл.,
м. Гадяч,
вул. Лохвицька, 6

Площа земельної
ділянки (м2)

Адреса
розташування

155,6

Назва

Згідно з архітектурно-планувальним рішенням група інвентарних об’єктів 47/50 частин у складі: одноповерхова нежитлова
будівля А1 та вбиральня Б1, знаходиться в серединній зоні міста
Гадяч. Площа будівлі – 318,5 м2, висота – 3,75, площа вбиральні – 3,4 м2, висота – 3,4 м. Рік побудови – 1915.
Нежитлова будівля збудована з цегли, фундамент – цегла,
покрівля – шифер, перекриття – дерев’яне, підлога – дерев’яні
дошки, прорізи дерев’яні, на вікнах ґрати. Інженерні комунікації
відсутні. Внутрішнє і зовнішнє опорядження – пофарбування водяними та масляними сумішами.
Вбиральня збудована з цегли, вигріб цегляний, стіни – цегла,
покрівля – шифер, підлога – бетон, прорізи дерев’яні. Внутрішнє
і зовнішнє опорядження – пофарбування водяними та масляними сумішами.
За функціональним призначенням нежитлова будівля не використовується багато років, має ветхий технічний стан. Експлуатація будівлі можлива лише при умові проведення капітального
ремонту.
Район забудови характеризується соціально-побутовою інфраструктурою середнього рівня. Ця частина міста має достатньо
розвинений транспортний зв’язок з іншими районами міста,
його мікрорайонами.
Відомості про земельні ділянки

Земельна ділянка

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій
розташований об’єкт державної власності, не відводилася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося. Обтяження прав на земельну ділянку не зареєстроване. Документи,
що посвідчують право власності або користування на земельну
ділянку відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 148970, 00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 74485,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 74485,00 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14897,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7448,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 7448,50 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 01 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації
витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5087,00 грн (п’ять
тисяч вісімдесят сім гривень 00 копійок) у місячний термін після
підписання договору купівлі-продажу об’єкта на рахунок органу
приватизації.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар
США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
Об’єктом приватизації можна у робочі дні: з 8.00 до 14.00 за
місцем його розташування: Полтавська обл., Хорольський р-н,
с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Головний бухгалтер СВК «Перемога» Гордієнко Валерій Іванович, телефон (096) 3071467,
адреса електронної пошти: klepachivska@ukr.net.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.

Для будівництва та обслуговування будівель
органів дер
жавної влади
та місцевого
самоврядування

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Право постійного користування
земельною ділянкою. Власник:
територіальна громада міста Гадяч
в особі Гадяцької міської ради, код
ЄДРПОУ 21050924; правокористувач: Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській
області, код ЄДРПОУ 13967927,
обтяження прав на земельну ділянку
не зареєстроване

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 січня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів 47/50 частин у складі: нежитлова
будівля А1, площею 318,5 м2 та вбиральня Б1, площею 3,4 м2,
що розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6, 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 малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 323 583,34 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 161 791,67 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 161791,67 грн (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32 358, 33 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 179,17 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 16 179,17 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) у місячний термін з дати укладення
договору купівлі-продажу на рахунок органу приватизації.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар
США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися
з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Саврюк Юлія Миколаївна,
телефон 099-608-02-14.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.
html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа
організатора аукціону – Толста Ірина Борисівна. Телефон для
довідок (0532) 500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 21.12.2020 № 1755.
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6

відомості
приватизації

Форма
власності
та власник

Рішення про дер
жавну реєстрацію
прав та їх обтяжень, індексний
номер: 38576096
від 07.12.2017

Державна;
Державна
аудиторська служба
України

Відомості про земельні ділянки
Площа КадаЦільове
Форма власності, підстава
зе- стровий признаАдреса розташуна право користування
Назва
мель- номер
чення
вання
земельною ділянкою,
ної ді- земельної земельної
інформація про обтяження
лянки ділянки ділянки
Будівля
Державна; акт на право
Рівненська об–
–
–
гаража
постійного користування
ласть, смт Млизагальною нів вул. Кірися
землею ІІ РВ № 000874 від
площею
20.07.1999 – НАК «Оранта»,
Олексія (17 Ве33,1 м2
інформація про обтяження
ресня), 10а/1
відсутня

Перелік майна, яке передане в оренду,
станом на 22 грудня 2020 року
Орен- Цільове
№
Назва об’єкта дована признаОрендар
з/п
оренди
площа
чення
(м2)
оренди
1 Шевчук Будівля гаража 33,1 Для викоСвітлана
ристання
Володипід гараж
мирівна

Орендна плаРеквізити
та за 1 грн.
договору оренди
за місяць без
та термін його дії
ПДВ (грн)
Договір № 01 від 290,77 грн
15.02.2016 (із змі- (базовий
нами) терміном до місяць – гру31.12.2021
день 2015 р.)

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі гаража загальною площею 33,1 м2 за
адресою: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися Олексія
(17 Вересня), 10а/1, що перебуває на балансі Управління Західного офіса Держаудитслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40479801, 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 будівлі гаража загальною площею 33,1 м2 за адресою: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися Олексія (17
Вересня), 10а/1, що перебуває на балансі Управління Західного офіса Держаудитслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40479801, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Оскільки регіон альн им відділенням було проведено незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості (початкової
ціни) об’єкта – будівлі гаража загальною площею 33,1 м2 за
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі
та споруди ветеринарної лабораторії загальною площею
260,9 м2 (А-1 – ветеринарна лабораторія, Б-1 – сарай,
В-1 – гараж, В – вбиральня, № 1 – огорожа) за адресою:
Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів,
вул. Тиха, 86, що перебуває на балансі Радивилівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини,
код ЄДРПОУ 00703753
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди
ветеринарної лабораторії загальною площею 260,9 м2
(А-1 – ветеринарна лабораторія, Б-1 – сарай, В-1 –
гараж, В – вбиральня, № 1 – огорожа)
Місцезнаходження: Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Тиха, 86
Назва балансоутримувача: Радивилівської районної держав
ної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

Назва

Будівлі та споруди
ветеринарної лабораторії загальною
площею 260,9 м2
(А-1 –ветеринарна
лабораторія, Б-1 –
сарай, В 1– гараж,
В – вбиральня,
№ 1 – огорожа)

Адреса
розташування
Рівненська
область,
Радивилівський
район,
м. Радивилів,
вул. Тиха,
86

1810300656258

Підстава
виникнення права
власності

Адміністративно-побутове

Функціо
нальне
використання
Будівля
гаража
здається
в оренду

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Акт прийманняпередачі нерухомого майна, серія та
номер б/н виданий
21.04.2016
Державною службою
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Державна;
Держав
на служба
України з
питань безпечності
харчових
продуктів
та захисту
споживачів

Відомості про земельні ділянки

Назва

Будівлі та споруди ветеринарної лабораторії загальною площею
260,9 м2 (А-1 –ветеринарна лабораторія,
Б-1 – сарай, В-1 –
гараж, В – вбиральня,
№ 1 – огорожа)

Адреса
розташування

Рівненська
область,
Радивилівський район, м. Радивилів,
вул. Тиха, 86

Площа земельної
ділянки (м2)
Кадастровий номер
5625810100: 01:013:278
земельної ділянки

Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися
Олексія (17 Вересня), 10а/1

1430181556238

Будівля
гаража
загальною
площею
33,1 м2

33,1

Назва

Адреса
розташування

Загальна
площа (м2)
Реєстраційний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля гаража
загальною площею 33,1 м2.
Місцезнаходження: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися Олексія (17 Вересня), 10а/1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362061.
Назва балансоутримувача: Управління Західного офіса Держ
аудитслужби у Рівненській області, код ЄДРПОУ 40479801.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

0,2775

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – будівлі гаража загальною
площею 33,1 м2 за адресою: Рівненська область,
смт Млинів, вул. Кірися Олексія (17 Вересня), 10а/1,
що перебуває на балансі Управління Західного офіса
Держаудитслужби в Рівненській області,
код ЄДРПОУ 40479801

Телефон: (0362)63-58-19, e-mail: rivne@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок (0362) 63-58-19.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – будівлі гаража загальною площею 33,1 м2 за
адресою: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися Олексія
(17 Вересня), 10а/1: наказ Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 22.12.2020 № 717.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі ID: UA-AR-P-2020-05-29-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон і зниженням стартової ціни: 30
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 496,00 грн
(чотириста дев’яносто шість гривень 00 копійок);
аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аук
ціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 248,00 грн (двісті сорок вісім гривень 00 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) – 248,00 грн (двісті сорок
вісім гривень 00 копійок).
Місце проведення аукц іон у: аукц іон буде проведений в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці 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.

Загальна площа (м2)
Реєстраційний
номер
Функціональне
використання

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

адресою: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися Олексія
(17 Вересня), 10а/1 та враховуючи абзац 10 підпункту 2 пункту 23 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) – «проведення
оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених
законом», то умовою буде:
1. Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності
за проведення незалежної оцінки в сумі 3 300,00 грн (три тисячі
триста гривень 00 копійок) протягом 30 днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 49 600,00 грн (сорок дев’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 800,00 грн (двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 24 800,00 грн (двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) (без урахування
ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 960,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот
шістдесят гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 480,00 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 480,00 грн (дві
тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 відсотки мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
В національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аук
ціону розрахунків за придбану будівлю гаража загальною площею
33,1 м2 за адресою: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися
Олексія (17 Вересня), 10а/1.
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
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 рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR.
RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 08.00
до 17.00.

260,9

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000017-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3235, 83 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1617, 92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1617,92 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Цільове Форма власності, підпризна- става на право корисчення
тування земельною
земельної ділянкою, інформація
ділянки
про обтяження
Для обслуговування
будівель
та діяльності лікарні ветеринарної
медицини

Державна; державний
акт на право постійного
користування земельною ділянкою, серія та
номер; ЯЯ № 272534
виданий 19.04.2011
Радивилівською міською радою

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 03 лютого 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон
на торгова система автоматично встановлює для кожного
електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електрон
ного аукціону.
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відомості
приватизації

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – будівель та споруд
ветеринарної лабораторії загальною площею 260,9 м2 (А-1 – ветеринарна лабораторія, Б-1 – сарай, В-1 – гараж, В – вбиральня,
№ 1 – огорожа) за адресою: Рівненська область, Радивилівський
район, м. Радивилів, вул. Тиха, 86, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, 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 малої приватизації – будівельта споруд ветеринарної лабораторії загальною площею 260,9 м2 (А-1 – ветеринарна лабораторія, Б-1 – сарай, В-1 – гараж, В – вбиральня,
№ 1 – огорожа) за адресою: Рівненська область, Радивилівський
район, м. Радивилів, вул. Тиха, 86 повинен відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціон без умов – 635 360,00 грн (шістсот тридцять п’ять
тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок) (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 317 680,00 грн (триста сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 317 680,00 грн (триста сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 63 536,00 грн (шістдесят три тисячі п’ятсот
тридцять шість гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 768,00 грн (тридцять одна тисяча сімсот шістдесят вісім гривень 00 копійок) (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 31 768,00 грн (тридцять одна тисяча сімсот шістдесят вісім гривень 00 копійок) (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 % мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна
ходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
В національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбані будівлі та споруди ветеринарної лабораторії загальною площею 260,9 м2 (А-1 – ветеринарна лабораторія, Б-1 – сарай, В-1 – гараж, В – вбиральня,
№ 1 – огорожа).
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
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 рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR.
RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
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Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 08.00
до 17.00.
Телефон (03633) 4-36-56, e-mail: radvetlik@ukr.net. Відповідальна особа: Грицайчук Ігор Павлович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях, адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Телефон для довідок (0362) 63-58-19.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації – будівель та споруд ветеринарної лабораторії
загальною площею 260,9 м2 (А-1 – ветеринарна лабораторія,
Б-1 – сарай, В-1 – гараж, В – вбиральня, № 1 – огорожа) за
адресою: Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Тиха, 86, що перебуває на балансі Радивилівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753: наказ Регіонального відділення Фонду держав
ного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 22 грудня 2020 року № 718.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000011-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціон без умов –мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 6 353,60 грн
(шість тисяч триста п’ятдесят три гривні 60 копійок);
аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аук
ціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 3 176,80 грн (три тисячі сто сімдесят шість гривень
80 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації – 3 176,80 грн (три тисячі сто сімдесят шість гривень 80 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
лабораторно-експериментального корпусу
за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
лабораторно-експериментальний корпус.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.
Балансоутримувач – відсутній.
Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву.
Відомості про об’єкт.
Об’єкт незавершеного будівництва – лабораторно-експери
ментальний корпус за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.
Об’єкт незавершеного будівництва розташований на земельній ділянці 0,2847 га на території підприємства ВАТ «Київ
ський завод експериментальних конструкцій», складається з
9-поверхової залізобетонної будівлі лабораторного корпусу
та прибудованого до неї одноповерхового експериментального цеху. Земельна ділянка обмежена з трьох сторін внутрішньозаводськими дорогами, а з четвертої сторони – будинком НДІ «Енергопроект». При цьому, торцева частина експериментального цеху з однієї сторони прилягає до фасаду
будинку НДІ.
Доступ на будівельний майданчик передбачений через прохідну заводу по асфальтобетонній дорозі. Будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється, обмежений з трьох сторін
внутрізаводськими дорогами.
Об’єкт знаходиться в Дніпровському районі м. Києва (місцевість «Стара Дарниця»).
Найближчі станції метро – Лісова (4,9 км), Чернігівська (3,6
км) та Дарниця (5,0 км).
Відстань від лабораторно-експериментального корпусу до
Дарницької площі – 2,3 км, до центру міста (Головпоштамт) –
13,2 км, автовокзалу – 16,2 км, залізничного вокзалу – 16,8 км,
аеропорту «Бориспіль» – 24,2 км, річкового порту – 12,0 км.
Площа забудови – 1 894,3 м2, розмір земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт, – 0,46 га. Щільність забудови – 40 %.
Загальна корисна площа приміщень – 5 769,58 м2. Загальний
будівельний об’єм будівлі – 32 540,40 м2.
Готовність лабораторного корпусу – 50 %, готовність будівлі
експериментального цеху – 59 %.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
26 січня 2021 року.
Час проведення аукц іон у встановлюється електронн ою
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 аук
ціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється

електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукц іон і за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва –
лабраторно-експериментального корпусу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав
ного 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 незавершеного будівництва – лабораторноекспериментального корпусу, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 18 637 200,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 318 600,00 грн без
ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 9 318 600,00 грн
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукц іон у з умовами – 1 863 720,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 931 860,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 931 860,00 грн (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 % мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта покупець зобов’язаний сплатити
послуги суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «СТОУН БРІДЖ»
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 24.05.2020 № 8-Д) на рахунок, який буде зазначений в
договорі купівлі-продажу, в сумі 12 200,00 грн (без урахування ПДВ).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. АлмаАтинська, 8, (044) 281-00-23. Відповідальна особа: Пчолкіна
Тамара Миколаївна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ,
бульвар Тараса Шевченка 50г, адреса, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефон для довідок: (044) 281-00-23.
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 м. Києву від
22.12.2020 № 1240.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-16-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 186 372,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 93 186,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 93 186,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.11.2020
м. Київ
№ 1876
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 04.09.2020 № 803/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного майна
України від 16.11.2020 № 1827 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Акуліча О.О.», яким позбавлено (анульовано)
Акуліча Олексія Олександровича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 14.06.2014 МФ № 164, виданого Фондом державного майна України спільно з
Одеською національною академією зв’язку ім. О. С. Попова, а також враховуючи те, що Акуліч О.О.
був заявлений єдиним оцінювачем у штатному складі товариства з обмеженою відповідальністю
(далі – ТОВ) «НОТАР І УС» під час прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу
суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.09.2020 № 803/20, виданий
Фондом державного майна України ТОВ «НОТАР І УС» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 39066886).
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

НАКАЗ
23.11.2020
м. Київ
№ 1880
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 11.12.2018 № 964/18
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного
майна України від 16.11.2020 № 1833 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Малієнко Н.В.», яким позбавлено
(анульовано) Малієнко Наталію Вікторівну спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного документа оцінювача – кваліфікаційного свідоцтва від 26.01.2001 МФ № 940, виданого
Фондом державного майна України та ТОВ «Українська комерційна школа», а також враховуючи
те, що Малієнко Н.В. була заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Малієнко Наталії Вікторівни під час прийняття Фондом державного майна
України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11.12.2018 № 964/18, виданий Фондом державного майна України ФОП Малієнко Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2672900244).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів
щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2020
м. Київ
№ 1877
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 07.08.2020 № 714/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного
майна України від 16.11.2020 № 1826 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Тимченко Н.В.», яким позбавлено
(анульовано) Тимченко Наталю Володимирівну спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 14.06.2014 МФ № 158, виданого Фондом державного майна
України спільно з Колективним підприємством «Інформаційно-консультаційний центр Українського
товариства оцінювачів», а також враховуючи те, що Тимченко Н.В. була заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ НІКО – ПЛЮС» під час прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу
суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07.08.2020 № 714/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ НІКО-ПЛЮС» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 43709140).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів
щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2020
м. Київ
№ 1878
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 04.09.2020 № 791/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного
майна України від 16.11.2020 № 1836 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Єлесіна Є.А.», яким позбавлено
(анульовано) Єлесіна Єлисея Альбертовича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 26.12.2015 МФ № 263, виданого Фондом державного майна
України спільно з ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», а також
враховуючи те, що Єлесін Є.А. був заявлений єдиним оцінювачем у штатному складі товариства
з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ПРАЙМ ОЦІНКА» під час прийняття Фондом держав
ного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.09.2020 № 791/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ПРАЙМ ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 43751674).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів
щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2020
м. Київ
№ 1879
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 04.06.2019 № 443/19
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного
майна України від 16.11.2020 № 1831 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Отченаш Н.В.», яким позбавлено
(анульовано) Отченаш Надію Вікторівну кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.12.2018 МФ
№ 181, виданого Фондом державного майна України ТОВ «Українська комерційна школа» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них», а також враховуючи те, що Отченаш Н.В. була заявлена єдиним
оцінювачем у штатному складі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «НАУКОВИЙ
ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ» під час прийняття Фондом державного майна України рішення
про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.06.2019 № 443/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40066114).
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
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.11.2020
м. Київ
№ 1881
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 30.09.2020 № 876/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду держав
ного майна України від 16.11.2020 № 1825 «Щодо внесення відповідних змін до Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Хуторної – Куляєвої
О.Л.», яким позбавлено (анульовано) Хуторну-Куляєву Ольгу Леонідівну спеціалізації 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва цінювача від 21.04.2018 МФ № 70, виданого
Фондом державного майна України спільно з ТОВ «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ», а також враховуючи
те, що Хуторна – Куляєва О.Л. була заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі товариства
з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «СТЕПЕН.УА» під час прийняття Фондом державного
майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.09.2020 № 876/20, виданий
Фондом державного майна України ТОВ «СТЕПЕН.УА» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 43756913).
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
24.11.2020
м. Київ
№ 1883
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 08 серпня 2019 року № 629/19
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
п’яти звітів про оцінку нерухомого майна – об’єктів житлової нерухомості, що за результатами рецензування рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України, класифікуються
за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна
і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року
№ 1440 (далі – Національний стандарт № 1), а також звіту про незалежну оцінку майнових прав
(об’єкт оцінки – акція проста іменна приватного акціонерного товариства), що за результатами
рецензування громадською організацією «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» та рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, класифікується за ознакою абзацу
п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 серпня 2019 року № 629/19, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «БЮРО ПОЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37531384).
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
24.11.2020
м. Київ
№ 1884
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 08.05.2020 № 373/20
Відповідно до абзаців другого, третього частини першої статті 20 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом
третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного
майна України чотирьох звітів про оцінку нерухомого майна – об’єктів житлової нерухомості які
за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна
України, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 № 1440, а також згідно з наказом Фонду державного майна України від
16.11.2020 № 1834 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та
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суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Івіна С.М.», яким позбавлено (анульовано) Івіна
Сергія Михайловича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 02.12.2017 МФ № 240, виданого Фондом державного майна України та ТОВ «Українська
комерційна школа», враховуючи те, що Івін С.М. був заявлений єдиним оцінювачем у штатному
складі фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Сухини Василя Петровича під час прийняття
Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.05.2020 № 373/20, виданий Фондом державного майна України ФОП Сухині Василю Петровичу (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2217012677).
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
24.11.2020
м. Київ
№ 1885
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 11 травня 2019 року № 367/19
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
звіту про оцінку цінних паперів, що обліковуються в депозитарній установі (акції прості іменні),
що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна
України, та експертною радою громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське
товариство оцінювачів» класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11 травня 2019 року № 367/19, виданий товариству з обмеженою відповідальністю «НІКА-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 37267078).
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
27.11.2020
м. Київ
№ 1916
Про анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами),
відповідно до наказу Фонду державного майна України від 05 жовтня 2020 року № 1606, яким
тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки
майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять зазначені вище
оцінювачі), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом державного майна
України суб’єктам господарювання згідно з додатком.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо
інформування громадськості про зміст цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
Додаток
до наказу Фонду державного
майна України
вiд 27.11.2020 № 1916

ПЕРЕЛIК
суб’єктiв rосподарювання, яким анулюються сертифiкати суб’єктiв оцiночної дiяльностi
у зв’язку iз зупиненням дiї квалiфiкацiйних свiдоцтв оцiнювачiв
№
з/п

Суб’єкти rосподарювання

Perioн

Код
ЄДРПОУ

Номер сертифiката Дата видачi сертифiката
суб’єкта оцiночної
суб’єкта оцiночної
дiяльностi
дiяльностi

1 ФОП Диновський Василь Олексiйович

м. Хмельницький

3039520718

582/18

27-07-2018

2 ФОП Забелло Дар’я Олександрiвна

м. Запорiжжя

3243310506

385/18

07-05-2018

3 ФОП Захорольський Володимир Якович

м. Днiпро

1943800659

1245/17

26-12-2017

4 ФОП Осiпова Лiлiя Вiкторiвна

Днiпропетровська обл. 3044501084

67/19

31-01-2019

5 ТОВ «РМ КОНСАЛТИНГ»

м. Киiв

39375587

329/20

22-04-2020

6 ПП «ОЦIНОЧНА ФIРМА «АНАЛIТИК»

м. Запорiжжя

33571177

603/20

14-07-2020

7 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ТОВАРНА БIРЖА м. Хмельницький

14145506

1008/19

29-12-2019

8 ПП «ЦЕНТР СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
ТА ОЦIНКИ»

37987759

187/18

02-03-2018

м. Днiпро

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.11.2020
м. Київ
№ 1917
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 18 січня 2018 року № 41/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1
розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді держав
ного майна України двох звітів про оцінку майна – об’єктів житлової нерухомості (вх. Фонду
державного майна України від 18 серпня 2020 № 19/17721), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003
року № 1440, НАКАЗУЮ:

№ 65 (1345)

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 січня 2018 року № 41/18, виданий
Фондом державного майна України приватному підприємству «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ 30219611).
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
27.11.2020
м. Київ
№ 1918
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 04 вересня 2020 року № 792/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 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) «ОЦІНОЧНА ФІРМА
«ФОРВАТОР» (вх. Фонду державного майна України від 02 листопада 2020 року № 19/28111),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 вересня 2020 року № 792/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ФОРВАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43736504).
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
27.11.2020
м. Київ
№ 1919
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 21 серпня 2020 року № 760/20
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1
розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді держав
ного майна України двох звітів про оцінку майна – об’єктів житлової нерухомості (вх. Фонду
державного майна України від 05 жовтня 2020 № 19/24077), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003
року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 серпня 2020 року № 760/20, виданий Фондом державного майна України фізичній особі – підприємцю Семененку Артему Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3215216732).
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
03.12.2020
м. Київ
№ 1957
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 19 листопада 2018 року № 897/18
Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом другим пункту
2 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), у зв’язку з неінформуванням
Фонду державного майна України про обставини, зазначені в частині п’ятій статті 19 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю (вх. Фонду державного
майна України від 03 листопада 2020 року № 19/28236; лист Фонду державного майна України
до ТОВ «АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ» від 05 листопада 2020 року № 10-5922583), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 листопада 2018 року № 897/18,
виданий Фондом ТОВ «АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 25004174).
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
08.12.2020
м. Київ
№ 1978
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 29 липня 2020 року № 653/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів 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) «ОЦІНКА-24» (вх. Фонду дер
жавного майна України від 01 грудня 2020 року № 19/32105), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 липня 2020 року № 653/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ОЦІНКА-24» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 43668204).
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
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.12.2020
м. Київ
№ 1979
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 23 вересня 2020 року № 830/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів 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) «МАРФА» (вх. Фонду державного
майна України від 23 листопада 2020 року № 19/30792), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 вересня 2020 року № 830/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «МАРФА» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 43755911).
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
08.12.2020
м. Київ
№ 1980
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 30 травня 2019 року № 423/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом
Фонду 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) «НІК-ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду
державного майна України від 30 листопада 2020 року № 19/31836), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30 травня 2019 року № 423/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 39812987).
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
09.12.2020
м. Київ
№ 1989
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 18 серпня 2020 року № 740/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності – суб’єктів 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)
«ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «НОВАЦІЯ» (вх. Фонду державного майна України від 02 листопада 2020
року № 19/28110), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 серпня 2020 року № 740/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «НОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43674925).
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
10.12.2020
м. Київ
№ 1997
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 23 березня 2018 року № 235/18
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 – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Підкамінного Юрія Борисовича (вх. Фонду
державного майна України від 25 листопада 2020 року № 19/31302), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 березня 2018 року № 235/18, виданий Фондом державного майна України ФОП Підкамінному Юрію Борисовичу (реєстраційний
номер облікової картки платника податків 3187701291).
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
14.12.2020
м. Київ
№ 2009
Про анулювання статусу саморегулівної організації оцінювачів
Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 23 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», абзацу другого пункту 8 Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1668, враховуючи наказ Фонду держав
ного майна України від 30 листопада 2020 року № 1932 «Про затвердження Акта перевірки Фондом державного майна України саморегулівної організації оцінювачів – Громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ БАНКІВСЬКОЇ ОЦІНКИ УКРАЇНИ» НАКАЗУЮ:
1. Анулювати Громадській організації «АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ БАНКІВСЬКОЇ ОЦІНКИ УКРАЇНИ» статус саморегулівної організації оцінювачів, визнаний згідно з наказом Фонду державного
майна України від 15 травня 2012 року № 669 «Про визнання статусу саморегулівної організації
оцінювачів».
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної дія3. льності вжити
заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до
розподілу функціональних обов’язків.
Голова Фонду
Дмитро СЕННИЧЕНКО

28 грудня 2020 року

КОНКУРСИ З відбору
СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будівля котельної ПТВМ (інв.
№ 91001), мазутосховище (інв. № 91008), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське
шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок пошкодження держав
ного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,946 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв. № і230000-1016300007),
технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. № і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М,
(інв. № і230000-1016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства
ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання
майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок пошкодження держав
ного майна (за подібністю об’єкта пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,946 тис. грн
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,321 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11, вхід в підвал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,321 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 32,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка,
вул. 50-років Жовтня, 8а.
Бал анс оу тр имувач: Східний офіс Держ авн ої аудиторської служби України (ЄДРПОУ
40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним призначенням гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,187 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд у складі: будівля літ. А-1 загальною площею 371,6 м2, будівля літ. Б-1 загальною площею 163,7 м2, гараж літ. В-1,
гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3,
№ 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка,
вул. Театральна, 33.
Балансоутримувач: Царичанський районний відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 08671403).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 14,196 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 34,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка,
вул. Центральна, 109, прим. 3.
Балансоутримувач: ДП «Центр державного земельного кадастру» (ЄДРПОУ 21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,732 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,549 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, літ. А.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Балансоутримувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код ЄДРПОУ
25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного
будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 6,615 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності –
підвал (гараж) літ. Д загальною площею 42,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо
нальним призначенням гараж. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,859 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкта державної власності –
підвал (склад) літ. В загальною площею 82,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціо
нальним призначенням склад. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,859 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення таку конкурсну документацію:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;

інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
зі змінами, внесеними наказами ФДМУ від 16.01.2018 № 47 та
від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на
конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
до відділу документального забезпечення та адміністративногосподарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 11 січня 2020р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіон альн ому відділенні
15.01.2020 об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцез нах од ження конкурсної комісії та робочої групи:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок
(056) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної
власності
 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Публічне
акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий
комбінат». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої
приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Волинській
областях. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта – 1500 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: обладнання та об’єкти рухомого майна за функціональним
призначенням.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з
оцінки майна, що склалася в I півріччі 2020 року, відповідно до
листа ФДМУ від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 13.08.2020 № 10-59-16222).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47) зі змінами, які затверджені наказом ФДМУ від
11.02.2020 №227 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3).
До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання,
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних
засобів та тих, що становлять культурну цінність майна» а також
1.2 «Оцінка машин і обладнання».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення
формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом
документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
 Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях об 11.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих
дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 255-38-55.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській
та Миколаївській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єктів малої
приватизації з метою визначення стартової ціни
для продажу на аукціоні, що відбувся 12.11.2020
Переможцями конкурсу визнано:
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт малої приватизації – сховище зрідженого пропан-бутану, що перебуває на балансі ДП
НАЕК по ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська
область, м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32. Відомості про
об’єкт оцінки: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 20,5 м2. Вартість робіт – 2900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт малої приватизації – склад кисневих балонів та карбіду кальцію, що перебуває на балансі ДП
НАЕК по ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська
область, м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31. Відомості про
об’єкт оцінки: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 116,2 м2. Вартість робіт – 2940 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, оголошених на 20.11.2020
І. Вважати такими, що відбулись (рішення комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 20.11.2020)
конкурси по об’єктах приватизації – об’єктах права державної
власності:
1. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», директор Юрійчук Віктор Федорович. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс дер
жавного підприємства «Ремонтно-будівельна дільниця «Агрос».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Михайлівська,
13а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч.
аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій. 20000 грн, 10 календарних днів.
2. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович Андрій Іванович. Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс «Одесавинпром», що перебуває в оренді
ПрАТ «Одесавинпром» (м. Одеса, Французький бульвар, 10).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: майно ЦМК розташовано
за 5 адресами: м. Одеса, Французький бульвар, 10; м. Одеса, Французький бульвар, 8; м. Одеса, Французький бульвар,
12; м. Одеса, вул. Наливна, 2; м. Одеса, вул. Головатого, 151.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні
із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 5000 грн, 3 календарних дні.
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3. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», директор Юрійчук Віктор Федорович. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс дер
жавного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське
бюро прецизійних верстатів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням
стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 8900 грн,
14 календарних днів.
4. ПП «Дельта-Консалтінг», директор – Накул Олена Миколаївна. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс держав
ного підприємства «Регіональний дослідно-експериментальний
комплекс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Біляївський р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
40000 грн, 10 календарних днів.
5. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», директор – Юрійчук Віктор Федорович. Найменування об’єкта оцінки – будівлі колишньої
електростанції з обладнанням та градирнею. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП «Адмі
ністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
30000 грн, 7 календарних днів.
6. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», директор – Юрійчук Віктор Федорович. Найм ен ув ання об’єкта оцінки – будівля конторилабораторії. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ТДВ «ПМК № 225». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 52б. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу шляхом викупу балансоут
римувачем. 7900 грн, 5 календарних днів.
ІІ. Вважати такими, що не відбулись, відповідно до п. 8. розділу
ІІІ Положення (рішення комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 20.11.2020), конкурси по об’єктах
приватизації – об’єктах права державної власності:
1. Назва об’єкта оцінки: санаторій-профілакторій «Портовик»
(комплекс загальною площею 4301, 4 м2). Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Південна філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
морського порту «Южний»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Южне, вул. Приморська, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – на участь у конкурсі
подано лише одну заяву від претендента.

Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс держав
ного підприємства «Укрпостачпреса». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Артилерійська, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – на участь у конкурсі
не надійшло жодної заяви.
Голова комісії по вищезазначених об’єктах приватизації прийняв рішення про повторне проведення конкурсу та призначив
його дату – січень 2021 року.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбулися 18.11.2020
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з
умовами – об’єкта незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а – ФОП Чебаков
Олексій Іванович. Вартість робіт – 11000,00 грн, строк виконання
робіт – 10 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні
з умовами – об’єкта незавершеного будівництва – лікарні на 400
ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла – ПП «Гарант – Експерт». Вартість робіт – 11000,00 грн, строк виконання
робіт – 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 10.12.2020
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурси з відбору
суб’єктів оціночної діяльності не відбулися, у зв’язку з ненадходженням на конкурси заяв від суб’єктів оціночної діяльності
по об’єктах:
окреме майно – лабораторія ветеринарної медицини під літ.
А-1 за адресою: Сумська область, Ямпільський район, смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 12;
окреме майно – лабораторія ветеринарної медицини за
адресою: Сумська область, Кролевецький район, м. Кролевець,
вул. Лесі Українки, 147;
окреме майно – приміщення колишньої стоматполіклініки за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 96, що обліковується на балансі НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта»;
окреме майно – адмінбудівля під літ. «А-1» за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, вул. Заводська, 10, приміщення 51,
що обліковується на балансі Північно-східного офіса Держ
аудитслужби.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна, що відбувся 10.12.2020
1. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації державної власності – адміністративна будівля літ. «А» загальною площею 103 м2,
гараж літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалет літ. «В», огорожа
№ 1-2, який розташований за адресою: вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а, м. Берислав, Бериславький р-н,
Херсонська обл., що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ
40408678), переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
для приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
(наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
від 17.11.2020 № 626). Вартість робіт – 5000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації державної власності – адмінбудівля з терасою загальною площею 303,6 м2,
який розташований за адресою: вул. Молодіжна, 1, смт Іванівка,
Іванівський р-н, Херсонська область, що перебуває на балансі
Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 40408678), переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на
аукціоні в електронній формі (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 17.11.2020 № 625). Вартість робіт – 4000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації державної власності – адміністративна будівля, А, загальною площею 110,8 м2,
гараж, Б, загальною площею 20,4 м2, який розташований за
адресою: вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н,
Херсонська обл., що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 40408678), переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні в
електронній формі (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 17.11.2020 № 624). Вартість робіт – 4900
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації, що відбулися 09.12.2020
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки для здійснення
приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на
аукціоні з умовами по об’єкту незавершеного будівництва –
спецгаражу на 50 автомобілів, що розташований за адресою:
м. Київ, вул. Охтирська, 5-17, ФОП Чебаков Олексій Іванович.
Вартість робіт – 9900,00 грн, строк виконання робіт – 10 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
на право проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні
з умовами по об’єкту незавершеного будівництва – кафе на 50
місць, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бородіна Інженера, 5б, ПП «Гарант – Експерт». Вартість робіт – 10000,00 грн,
строк виконання робіт – 10 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 17.12.2020
1. Назва об’єкта оцінки: їдальня № 11 з майном у кількості 4
одиниць. До складу об’єкта входять: будівля їдальні № 11 літ.
О-1 (у складі ґанки літ. о, о1, о2, о3) загальною площею 390,7 м2,
шафа пекарська електрична, привід універсальний, шафа жарочна електрична, лінія прилавків самообслуговування.
Балансоутримувач: АТ «Південний ГЗК» (код ЄДРПОУ
00191000).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 84.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 6400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –14.
2. Назва об’єкта оцінки: їдальня № 23 на 200 посадочних місць
з майном у кількості 16 одиниць. До складу об’єкта входять: будівля їдальні літ. А-2 (у складі: підвал під. А-2, прибудова літ. а-1,
ґанки літ. а, а1, а2) загальною площею 1795,1 м2, розподільчий
щиток, ліфт магазинний шафовий, ліфт вантажний тротуарний,
сковорода електрична, машина для розкатування тіста, машина тістомісильна, електрична пекарська шафа (3 од.), шафа
холодильна, камера холодильна (2 од.), шафа жарочна, привід
універсальний електричний, холодильна машина, машина тістозмішувальна.
Балансоутримувач: АТ «Південний ГЗК» (код ЄДРПОУ
00191000).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг –9000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –14.
3. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007),
будівля котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв.
№ 91008), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, в
результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв.
№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв.
№ і230000-1016300005), склад ПММ, літ М, (інв. № і2300001016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ
«Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, в
результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ.
А11, вхід в підвал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 32,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а.
Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської
служби України (ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2020.
Конкурс не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд у складі: будівля літ. А-1 загальною площею 371,6 м2, будівля літ. Б-1
загальною площею 163,7 м2, гараж літ. В-1, гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ.Ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3, № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Театральна, 33.
Балансоутримувач: Царичанський районний відділ Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 08671403).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2020.
Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 34,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3.
Балансоутримувач: ДП «Центр державного земельного кадастру» (ЄДРПОУ 21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2020.
Конкурс не відбувся.
10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною
площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок, літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, с. Ручаївка, вул. Степова, 32.
Балансоутримувач: ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код ЄДРПОУ
25677850).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Конкурс не відбувся.
12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвал
(гараж) літ. Д, загальною площею 42,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
13. Назва об’єкта оцінки: об’єкта державної власності – підвал (склад) літ. В, загальною площею 82,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний (просп. Леніна), 38.
Балансоутримувач: ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»
(код за ЄДРПОУ 00191247).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.

прийнято 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
22.12.2020 № 1358 прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації: єдиного майнового комплексу державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод», код за ЄДРПОУ
05459157, за адресою: 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Соборна, 14.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 23.12.2020 № 720 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності, окремого майна – будівлі складу «У-1» площею 97,9 м2 за адресою: 33023, м. Рівне, вул.
Київська, 106. Балансоутримувач – ДП НВО «Потенціал-Еко»,
код за ЄДРПОУ 22555721. Орган управління – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях, шляхом продажу на аукціоні.
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