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результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Товариством з
обмеженою відповідальністю «АКВАММАРІН» (код за ЄДРПОУ 39065479)
договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна –
частини адміністративної будівлі площею 889,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, 1а. Ціна продажу
об’єкта – 3 961 200,00 грн (три мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча
двісті гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 660 200,00 грн (шістсот шістдесят тисяч двісті гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину
№ 15) загальною площею 291,9 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86, приватизовано шляхом
викупу балансоутримувачем – ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023) згідно зі ст. 16 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна». Ціна продажу об’єкта –
1 818 674,40 грн (один мільйон вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят
чотири гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 303 112,40 грн (триста три тисячі
сто дванадцять гривень 40 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9, приватизовано фізичною особою – Кльобою Русланом
Львовичем, ідентифікаційний код 3166207098, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 3 756,23 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят шість
гривень 23 копійки), у т. ч. ПДВ – 626,04 грн (шістсот двадцять шість
гривень 04 копійки).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Окреме майно – адміністративна будівля (літ. А) загальною площею
488,5 м2 з підвалом (літ. П) загальною площею 249,5 м2; ґанок, І; гараж
(літ. Б) загальною площею 47,2 м2 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, пров. Жаданенка, 4А) приватизовано фізичною особою – Келебердою Миколою Павловичем, який
став переможцем електронного аукціону із зниженням стартової ціни
№ UA-PS-2020-12-09-000118-2, що відбувся 30 грудня 2020 року. Ціна
продажу становить 1 452 000,00 грн (один мільйон чотириста п’ятдесят
дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 242 000,00 грн (двісті сорок дві
тисячі гривень 00 копійок).

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про продаж об’єкта державної власності – комплексу,
що розташований за адресою: м. Кропивницький,
проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального
офіса водних ресурсів у Кіровоградській області
(код за ЄДРПОУ 01038861)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс.
Місцезнаходження: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.
Назва балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 01038861, адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова 32/29.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташу
вання

Комп м. Кропивлекс ницький,
проїзд
Аджам
ський, 3

2043252235101

1

державного майна

Загальна
площа, м2
Реєстрацій
ний номер

Мала приватизація

Фонду

3761,8

у номері

видання
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Функціо
нальне
викорис
тання
Частину
комплек
су пере
дано в
оренду

Підстава виникнення
права власності
Свідоцтво про право власності, серія
та номер: 981, виданий 16.11.2005,
видавник: Виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради; Витяг
з Єдиного реєстру об’єктів держав
ної власності щодо державного майна,
серія та номер: 10-15-19450, виданий
04.11.2019, видавник: Фонд
державного майна України

Держав
на; Дер
жавне
агенство
водних
ресурсів
України

Об’єкт являє собою комплекс загальною площею 3761,8 м2, до складу якого входять: А – адміністративна будівля (363,6 м2, двоповерхова,
стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити); Б – будинок охорони
(18,4 м2, стіни цегляні, перекриття – дерев’яні балки); В – майстерня
(332,3 м2, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити); Г –
гараж (644,7 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити);
Д – пожежна водойма (441 м3, залізобетонні плити); ЗЗ1З2 – котельня
(149,6 м2, стіни цегляні, плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити);
К – склад (1808,6 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); Л – склад (410,4 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні
плити); М – будівля трансформаторної підстанції (34,2 м2, стіни цегляні,
перекриття – залізобетонні плити, обладнання: трансформатор ТМГ 16010/0,4, висока сторона (10 кВ), комірки КСО-272 – 5 шт., низька сторона
(380 В), панелі ЩО-70 – 3 шт., лічильник використання електроенергії –
3 шт.); Н – прожекторна щогла (висота – 24 м); N-N2 – огорожа; І – замощення (загальна площа – 18 195,5 м2); багаторічні насадження – 160
одиниць (сосна – 1, береза – 1, груша – 1, слива – 8, яблуня – 101, вишня – 15, абрикоса – 25, горіх – 8). Стан об’єкта задовільний, рік спорудження – 1990 – 1991 рр.
Відомості про земельну ділянку: площа – 2,5501 га; кадастровий
номер: 3510100000:08:051:1011; цільове призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; перебуває у постійному користуванні Регіонального офіса водних
ресурсів у Кіровоградської області.



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – котельня, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Олешки,
вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця, приватизований фізичною особою – Путіним Віктором Анатолійовичем, який став переможцем
електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу – 8 989,09 грн
(вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 09 копійок), у тому числі ПДВ – 1 498,18 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто вісім гривень
18 копійок).

Форма
власності
та влас
ник

Фонд
державного
майна
України
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

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

Перелік
майна, яке передано в оренду,
станом на 12.02.2021
Орендар

Назва об’єкта
оренди

Орендована
площа, м2

№
з/п

відомості

Олександр складу пло
Анатолійович щею 456,0 м2

456,0

1 ФОП – Шимс Приміщення

2015»

матеріаль
ного складу
№ 1 площею
410,4 м2

410,4

2 ПП «Млинок Приміщення

Цільове
призначення
оренди

Орендна
Реквізити
плата
договору оренди (за січень
та термін його дії
2021
року), грн

Розміщення
Від 14.05.2019
сільгосптехніки № 26-34/19,
та обладнання до 12.05.2022
включно

5074,85

Розміщення
млина

5202,66

Від 05.02.2016
№ 20-34, до
04.12.2021
включно

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – комплексу,
що розташований за адресою: м. Кропивницький, проїзд
Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса
водних ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ
01038861), здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта держ авн ої власності – комплексу,
що розташований за адресою: м. Кропивницький, проїзд
Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса
водних ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ
01038861), повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 14 070 000,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 035 000,00 грн
(без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 7 035 000,00 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 407 000,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 703 500,00 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 703 500,0 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта держ авн ої власності – комплексу,
що розташований за адресою: м. Кропивницький, проїзд
Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса
водних ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ
01038861), зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на
проведення незалежної оцінки об’єкта у розмірі 5 910,00 грн
(п’ять тисяч дев’ятсот десять гривень 00 копійок) протягом
30 календарних днів з моменту укладення договору купівліпродажу цього об’єкта;
за Договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 14.05.2019
№ 26-34/19 приміщення складу площею 456,0 м2 передано
в оренду фізичній особі – підприємцю Шимсу Олександру
Анатолійовичу до 12.05.2022 включно; за Договором оренди
індивідуально визначеного майна, що належить до державної
власності, від 05.02.2016 № 20-34 приміщення матеріального складу № 1 площею 410,4 м2 передано в оренду приватному підприємству «Млинок 2015» до 04.12.2021 включно. Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» договори
оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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
Рахунок для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

24 лютого 2021 року

Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з
10.00 до 16.00 за адресою: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.
Найменування особи організатора аукціону – Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг
з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 12.02.2021 № 12/01-23.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-03-05-000004-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 140 700,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 70 350,00 грн;
аукц іон у за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
70 350,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1
площею 178,5 м2, у складі: прибудова літ. а-1, ґанок
літ. а, склад літ. Б, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний
тупик, 6 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі:
прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
Прохідний тупик, 6.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А-1 загальною площею 178,5 м2
(фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево) з підвалом літ. під
А-1 (фундамент – коп. кот., підлога – бетон, стіни – цегла,
перекриття – дерево, сходи – цегла) та прибудовою літ. а-1
(фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, сходи – цегла), склад літ.
Б (фундамент – цегла, стіни – метал, покрівля – шифер, перекриття – дерево) та бетонний ґанок літ. а. Підведені: електропостачання, водопостачання та каналізація.
Державна реєстрація права власності від 25.04.2019,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1823099712104.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1210400000:02:013:0044) площею
0,0377 га, на якій розміщена будівля, перебуває в оренді ПАТ
«Дніпровський металургійний комбінат» на підставі договору
оренди від 08.08.2005, орендодавець – Дніпродзержинська
міська рада, цільове призначення – фактичне розміщення
майстерні ЖРЕУ № 1 – 0,0204 га, під проходами, проїздами,
площадками – 0,0173 га.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), яке
знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 24 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни 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 електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – нежитлової
будівлі літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі: прибудова літ.
а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6
та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі
змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 346 091,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
173 045,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
173 045,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за
результатами аукціону нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у
розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 34 609,10 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
17 304,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
17 304,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5 800,00 грн (п’ять тисяч
вісімсот гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з
9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга
Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти:
privat_12@spfu.gov.ua.
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5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
16.02.2021 № 12/01-23-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000009-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни
женням стартової ціни, між аукціоном за методом по
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни
для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 3 460,91 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
1 730,46 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 730,46 грн.
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 адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – частини нежитлової будівлі літ. А
площею 138,4 м2, ґанку з навісом літ. а, замощення І за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,
вул. Ювілейна, 27, що перебуває на балансі ПрАТ
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(код ЄДРПОУ 00178353)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина
нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанок з
навісом літ. а, замощення І.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою:
частина нежитлової будівлі (прим. № 13-22): 1958 року
побудови; фундамент – цегла; стіни – каркасний щит, обкладений цеглою; покрівля – шифер; перекриття – дерево;
підлога – бетон; підключене електропостачання, водопровід
та каналізація;
ґанок з навісом літ. а: 1958 року побудови; стіни – цегла;
покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – бетон;
замощення І: 1958 року побудови; фундамент – бетон.
Державна реєстрація права власності від 28.08.2019
№ 1903621512126.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під
об’єкт окремо не відводилась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
договори відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), яке знаходиться
за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Соборна, 76.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 29 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – частини нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанку з навісом літ. а,
замощення І за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27, що перебуває на балансі
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених частиною 2 статті 8 цього Закону.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 464 194,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
232 097,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
232 097,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за
результатами аукціону, нараховується податок на додану
вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у
розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ):
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продаж на аукціоні з умовами – 46 419,40 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
23 209,70 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
23 209,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної
оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4 300,00 грн (чотири
тисячі триста гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за
який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з
9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія
Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
17.02.2021 № 12/01-24-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-03-24-000002-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни
женням стартової ціни, між аукціоном за методом по
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни
для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 4 641,94 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
2 320,97 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2 320,97 грн.
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 адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про продаж на аукціоні
з умовами в електронній формі об’єкта малої
приватизації – приміщення лікарні ветеринарної
медицини, А загальною площею 93,6 м2 за адресою:
Івано-Франківська область, Рогатинський р-н,
с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезна
ходження:
окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної
медицини, А загальною площею 93,6 м2 за
адресою: Рогатинський р-н, с. Підкамінь, вул.
Сагайдачного, 4а.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова
цегляна будівля ветлікарні загальною площею 93,6 м2 побудована до 1939 року. Фундамент – камінь, стіни цегляні,
покрівля – шифер.
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
договорів оренди немає.

Інформація про бал анс оу тр имувача: Рогатинська
районна державна лікарня ветеринарної медицини, код
ЄДРПОУ 00699402. Адреса: вул. Мухи, 1, м. Рогатин, ІваноФранківська область, 77000.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аук
ціоні 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
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 110 542 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
55 271 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни – 55 271 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 11 054,20 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
5 527,10 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
5 527,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіон альн ому
відділенню Фонду держ авн ого майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
в сумі 4700 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від
якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від
якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of
Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import
Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до
15.45 в робочі дні за місцем розташування об’єкта: ІваноФранківська обл., Рогатинський р-н, с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул.
Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з організації
аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціо

24 лютого 2021 року

4

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про продаж на аукціоні
з умовами в електронній формі об’єкта малої
приватизації – приміщення лікарні ветеринарної
медицини у складі: ДЛВМ, А загальною площею
68,9 м2; вбиральня, Б; огорожа 1 за адресою:
Тлумацький р-н, с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місце
знаходження: окреме майно – приміщення
лікарні ветеринарної медицини у складі: ДЛВМ,
А загальною площею 68,9 м2; вбиральня, Б;
огорожа 1 за адресою: Тлумацький р-н, с. Вікняни,
вул. Донніні Августо, 3.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова
будівля ветлікарні загальною площею 68,9 м2. Фундамент –
камінь, стіни кам’яні, покрівля – шифер. Вбиральня цегляна.
Огорожа з металевої сітки.
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
договорів оренди немає.
Інформація про балансоутримувача: Тлумацька районна державна лікарня ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ
00699402. Адреса: вул. Яремчука, 2, м. Тлумач, ІваноФранківська область.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аук
ціоні 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
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 166 788 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
83 394 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни – 83 394 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 16 678,80 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
8 339,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
8 339,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіон альн ому
відділенню Фонду держ авн ого майна України по Івано-
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Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
в сумі 5500 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від
якого об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від
якого об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of
Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import
Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до
15.45 в робочі дні за місцем розташування об’єкта: ІваноФранківська обл., Тлумацький р-н, с. Вікняни, вул. Донніні
Августо, 3.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з організації
аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). Контактна особа організатора аукціо
ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
15.02.2021 № 109 «Про затвердження протоколу засідання
аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тлумацький р-н,
с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-12-10-000002-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни
женням стартової ціни, між аукціоном за методом по
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 667,88 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
833,94 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни – 833,94 грн.
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 адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(літ. Ф) площею 142,4 м2 за адресою: м. Львів,
вул. Угорська, 22
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля
(літ. Ф) площею 142,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22.
Назва зберігача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівське хлібоприймальне підприємство». Код
ЄДРПОУ 37206153.
Адреса зберігача: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22.

Відомості про об’єкт.
Колишній об’єкт цивільної оборони, підземне приміщення.
Рік побудови – 1976. Фундамент, стіни – бетон, перекриття – залізобетонне, підлога – цемент, стяжка. Конструкції в
аварійному стані, сховище затоплене, сирість по всій площі
стін та стелі, корозія трубопроводів, підлоги замулені та затоплені, стан електропроводки – аварійний.
Назва
Нежит
лова
будівля
(літ. Ф)
площею
142,4 м2

роз
м. Львів, вул. Угорська, 22 Адреса
ташування
Загальна
142,4
площа (м2)
Реєстрацій
1149900146101
ний номер

ну, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
15.02.2021 № 108 «Про затвердження протоколу засідання
аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Рогатинський
р-н, с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-12-10-000002-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни
женням стартової ціни, між аукціоном за методом по
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 105,42 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
552,71 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни – 552,71 грн.
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 адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,7478 га. Цільове призначення (використання) земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки: 4610136800:02:004:0075.
Окремо земельна ділянка не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26.03.2021.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі (літ.
Ф) площею 142,4 м2 за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець окремого майна – нежитлової будівлі (літ. Ф)
площею 142,4 м2 за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22 має
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 40 511,85 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 20 255,93 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 20 255,93 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 4 051,19 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 025,59 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 025,59 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
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. Коперника,4, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок : UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний
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: 4, Kopernika, Lviv, city,79005.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import
Bank of Ukraine».
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража за адресою: Сумська область,
м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20-А

1614799359206

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

Сумська
область
м. Біло
пілля,
вул. Старо
путивль
ська, 20-А

162,3

Назва

Адреса
розташу
вання

Гараж

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцез нах од ження: Сумська область, м. Білопілля,
вул. Старопутивльська, 20-А.
Назва балансоутримувача: Білопільська районна держав
на адміністрація (код за ЄДРПОУ 04058120).
Відомості про об’єкт
Функціо
нальне вико
ристання

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Об’єкт не
використову
ється за сво
їм функціо
нальним
призначен
ням

Лист Фонду державного
майна України
№ 10-24-2317
від 06.02.2020, акт прий
мання-передачі нерухомого
майна б/н від 22.02.2020,
видавник: комісія

Держав
на; Біло
пільська
районна
державна
адмініст
рація

Будівля 1907 року забудови загальною площею 162,3 м2,
будівельний об’єм – 819 м3. Приміщення гаража побудовано з червоної цегли та розділене на три частини (І – гараж
65,5 м2, ІІ – гараж 56,6 м2, ІІІ – гараж 40,2 м2). Кожен бокс
має дощаті ворота, дерев’яне перекриття стелі, дах вкрито
шифером. Підлога у першій частині дерев’яна, під нею знаходиться підвальне приміщення. В інших частинах підлога
земляна, є по одній оглядовій ямі. Вікна загартовані металевими решітками. В приміщеннях гаража відсутні опалення,
водопостачання та електричні мережі.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не
виділена.
Перелік майна, яке передано в оренду: станом на 10 листопада 2020 року договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.

№ 10 (1355)

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
279,63 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової
ціни лота в сумі 139,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток
стартової ціни лота в сумі 139,82 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в
електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адмі
ністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адміністративно-господарського приміщення
загальною площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська
область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева,
13А, що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області,
код ЄДРПОУ 40309748

Рівненська
область,
Корець
кий район,
м. Корець,
вул. Вишне
ва, 13А

Функціо Підстава
нальне виникнення Форма власності
викорис права влас
та власник
тання
ності
–

1120618456230

Адмініст
ративногоспо
дарське
приміщення
загальною
площею
101,1 м2

Адреса
розташу
вання

101,1

Назва

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адмініст
ративно-господарське приміщення загальною
площею 101,1 м2.
Місцезнаходження: Рівненська область, Корецький район,
м. Корець, вул. Вишнева, 13А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40309748.
Назва балансоутримувача: Головне управління Держ
продс пож ивслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Акт
прийменняпередачі
нерухомого
майна, серія
та номер:
б/н, виданий
10.04.2017

Державна; Дер
жавна служба
Україна з питань
безпечності хар
чових продуктів
та захисту спо
живачів

Відомості про земельні ділянки

Назва

Адреса
розташу
вання

Адмініст
ративногосподарське
приміщення
загальною
площею
101,1м2

Рівненська
область,
Корець
кий район,
м. Корець,
вул. Вишне
ва, 13А

Площа земель
ної ділянки (м2)
Кадастровий
5623010100:014:0028 номер земель
ної ділянки

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – гаража здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аук
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець окремого майна – гаража повинен відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 27963,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 13981,50 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 13981,50 грн
(без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2796,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1398,15 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1398,15 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар
США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of
Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank “PRIVATBANK”, Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з
8.00 до 14.00 за місцезнаходженням: Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20-А.
Відповідальна особа: начальник відділу з питань правового забезпечення та запобігання корупції, організаційноінформаційної роботи, документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату Білопільської районної держав
ної адміністрації – Савчук Богдан Михайлович, тел. (05443)
9-15-65. Еmail: blp@sm.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні,
1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального
відділення від 15.02.2021 № 104.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000001-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів.

0,0633

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 та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися
з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за
адресою: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Стаднічук Валерій, інженер ТОВ «Львівське хлібоприймальне підприємство»,
тел. 0501832565.
Найменування організатора аукціону – Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4,
тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14.
Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та
його фото розміщується на сайті регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі
«Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2021-01-12-000008-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 405,12 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 202,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 202,56 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій
є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Форма власності,
підстава на право
Цільове
користування
призначення
земельною ділян
земельної ділянки
кою, інформація
про обтяження
Для будівництва Державна, інфор
та обслуговування мація про обтя
будівель органів ження відсутня
державної влади
та місцевого само
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного 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 для проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація адмін істр ативно-господарського приміщення загальною площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева,
13А, що перебуває на балансі Головного управління Держ
продспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748, 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 адміністративно-господарського приміщення
загальною площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська область,
Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 4 871,01 грн (чотири тисячі вісімсот
сімдесят одна гривня 01 копійка) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 435,51 грн (дві
тисячі чотириста тридцять п’ять гривень 51 копійка) (без
урахування ПДВ);
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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 – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
48 грн 71 коп. (сорок вісім гривень 71 копійка);
аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок
аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації – 24 грн 36 коп. (двадцять чотири гривні 36
копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний
крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 24 грн 36 коп.
(двадцять чотири гривні 36 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціон 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна по Рівненській та Житомирській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого
майна – господарського приміщення загальною
площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область,
Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А,
що перебуває на балансі Головного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області,
код ЄДРПОУ 40309748

Рівненська
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Корець
кий район,
м. Корець,
вул. Вишне
ва, 13А

1120682656230
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33,4

Адреса роз
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ташування

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації:
господарського приміщення загальною площею
33,4 м2.
Місцезнаходження: Рівненська область, Корецький район,
м. Корець, вул. Вишнева, 13А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40309748.
Назва балансоутримувача: Головне управління Держ
продспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Функціо
нальне
Підстава виникнення
вико
права власності
ристан
ня
–
Розпорядження «Про
віднесення нерухо
мого майна до сфери
управління Держав
ної служби з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів», серія та
номер: 1072-р, вида
ний 28.12.2016

Форма
власності
та власник
Державна;
Держав
на служба
Україна з
питань без
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захисту спо
живачів
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Кадастровий но
5623010100:014:0028 мер земельної
ділянки

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 435,51 грн
(дві тисячі чотириста тридцять п’ять гривень 51 копійка) (без
урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 487,10 грн (чотириста вісімдесят сім
гривень 10 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 243,55 грн (двісті
сорок три гривні 55 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 243,55 грн (двісті сорок три гривні 55 копійок) (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 (одна тисяча
двісті) гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбане нежитлове приміщення, адмінприміщення загальною площею 79,4 м2)
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 рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK
OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA
STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 08.00 до 17.00, телефон: (0362) 63-36-30,
e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua.
Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.
Телефон для довідок 068 692 03 90.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта малої приватизації-адміністративно-господарського
приміщення загальною площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
10.02.2021 № 89.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій системі ID:
UA-AR-P-2021-01-12-000011-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни:
30 календарних днів;
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кою, інформація
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Державна, інфор
та обслуговування мація про обтя
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ження відсутня
державної влади
та місцевого само
врядування
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація господарського приміщення загальною площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі
Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській
області, код ЄДРПОУ 40309748, 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 господарського приміщення загальною площею
33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район,
м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській
області, код ЄДРПОУ 40309748, повинен відповідати вимо-

гам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами/без умов – 350,30 грн (триста п’ят
десят гривень 30 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 175,15 грн (сто сімдесят п’ять гривень 15 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 175,15 грн (сто
сімдесят п’ять гривень 15 копійок) (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 35 грн 03 коп. (тридцять п’ять гривень
03 копійки) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 грн 52 коп. (сімнадцять гривень 52 копійки) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 17 грн 52 коп.
(сімнадцять гривень 52 копійки) (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200 (одна тисяча
двісті) гривень.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбане господарське приміщення загальною площею 33,4 м2)
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 рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK
OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA
STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 08.00 до 17.00, телефон: (0362)63-36-30,
e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua.
Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.
Телефон для довідок 068 692 03 90.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
малої приватизації – господарського приміщення загальною
площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький
район., м. Корець, вул. Вишнева, 13А: наказ Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях від 10.02.2021 № 90.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-01-12-000005-1.
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відомості
приватизації

Свідоцтво
про право
власності САА
№ 150479
від 29.01.2006

Державна,
Головне
управління
статистики
у Рівнен
ській об
ласті

Нежитлова
будівля, адмі
ністративна
будівля: частка
60/100, за
гальною пло
щею 298,6 м2

Адреса роз
ташування
34100, Рів
ненська об
ласть, м. Ду
бровиця,
вул. Голь
шанських
Улянії та
Анастасії, 2

0,0666

Назва

Площа земель
ної ділянки (м2)
Кадастровий
5621810100:01:005:0424 номер земель
ної ділянки

Відомості про земельні ділянки
Цільове при
значення
земельної ді
лянки
Для будівни
цтва та об
слуговування
будівель орга
нів державної
влади та міс
цевого само
врядування

Форма власності,
підстава на право
користування зе
мельною ділянкою,
інформація про об
тяження
Державна; право
постійного корис
тування земельною
ділянкою, інформа
ція про обтяження
відсутня

1 Управління
соціально
го захисту
населення

Частина
приміщен
ня відділу
статистики у
Дубровицько
му районі

47,2

№
Назва об’єкта
Орендар
з/п
оренди

Орендована
площа (м2)

Перелік
майна, яке передане в оренду,
станом на 16 лютого 2021 року
Орендна
плата за
1 грн на
місяць
без ПДВ
(грн)
З метою Договір № 725-2009 1 грн
розмі
від 02.07.2009 (із змі на рік
щення
нами від 31.07.2019) без ПДВ
установи терміном до
30.05.2021
Цільове
призна
чення
оренди

Реквізити догово
ру оренди та термін
його дії

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі, адміністративної будівлі:
частка 60/100, загальною площею 298,6 м2 за адресою: Рів-
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1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: господарське
приміщення (сарай для піддослідних тварин) літ.
«М-1», загальною площею 38,0 м2.
Місцезнаходження: Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91.
Назва балансоутримувача: Головне управління Держ
продс пож ивслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Назва
Господарське
приміщення
(сарай для
піддослідних
тварин) літ.
«М-1», за
гальною пло
щею 38,0 м2

1340002456101

Примі
щення
здаються
в оренду

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

34100, Рів
ненська об
ласть, м. Ду
бровиця,
вул. Гольшан
ських Улянії
та Анастасії, 2

Функціо
Підстава ви
Форма
нальне
никнення пра власності
викорис
ва власності та власник
тання

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна –
господарського приміщення (сарай для піддослідних
тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2,
що знаходиться за адресою: Рівненська область,
м. Рівне, вул. Малорівненська, 91 та перебуває на
балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748. Орган
управління – Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

38,0

Нежитлова
будівля, адмі
ністративна
будівля: частка
60/100, за
гальною пло
щею 298,6 м2

13685331

Адреса
розташування

298,6

Назва

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля, адміністративна будівля: частка 60/100,
загальною площею 298,6 м2.
Місцезнаходження: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики
у Рівненській області
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362061.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)

Найменування особи організатора аукціону – Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, юридична адреса: вул.16
Липня, 77, м. Рівне, 33028, фактична адреса: Петра Могили,
24, м. Рівне, 33001.
Телефон для довідок +38(093) 2801157 Марія Миронюк.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
малої приватизації – нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 60/100, загальною площею 298,6 м2 за адресою:
34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських
Улянії та Анастасії, 2: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях від 16.02.2021 № 101.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі ID:
UA-AR-P-2020-08-27-000006-2.
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:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
68 грн 03 коп. (шістдесят вісім гривень 03 копійки);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації – 34 грн 02 коп. (тридцять чотири гривні 02 копійки);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний
крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 34 грн 02 коп.
(тридцять чотири гривні 02 копійки).
Місце проведення аукціону: аукціон 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Адреса роз
ташування

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі,
адміністративної будівлі: частка 60/100, загальною
площею 298,6 м2 за адресою: Рівненська область,
м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Рівненський області,
код ЄДРПОУ 02362061

ненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та
Анастасії, 2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ 02362061,
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 нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 60/100, загальною площею 298,6 м2 за адресою: Рівненська
область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії,
2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Рівненський області, код ЄДРПОУ 02362061, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 6 803,06 грн (шість тисяч вісімсот три
гривні 06 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 401,53 грн (три тисячі чотириста одна гривня 53 копійки) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 401,53 грн
(три тисячі чотириста одна гривня 53 копійки) (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 680 грн 31 коп. (шістсот вісімдесят
гривень 31 копійка) (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 340 грн 15 коп.
(триста сорок гривень 15 копійок) (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 340 грн 15 коп.
(триста сорок гривень 15 копійок) (без урахування ПДВ);
Розмір реєстраційного внеску: 1200 (одна тисяча
двісті) гривень 00 копійок.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбану нежитлову будівлю,
адміністративну будівлю: частка 60/100, загальною площею
298,6 м2)
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 рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK
OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA
STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 08.00 до 17.00, телефон: +38(036-2) 26-68-04,
e-mail: gus@rv.ukrstat.gov.ua.
Відповідальна особа: Марія Міщук.

Рівненська область,
м. Рівне, вул. Мало
рівненська, 91

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:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
3 грн 50 коп. (три гривні 50 копійок);
аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації – 1 грн 75 коп. (одна гривня 75 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний
крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 1 грн 75 коп.
(одна гривня 75 копійок).
Місце проведення аукціону: аукціон 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Функціо
нальне
вико
ристан
ня
Госпо
дарське
примі
щення

Підстава ви
никнення права
власності

Форма влас
ності та влас
ник

Акт приймання
передачі основних
засобів, серія та
номер – б/н, ви
даний 30.06.2017,
видавник – Комі
сія з приймання
передачі майна

Державна;
Державна
служба України
з питань без
печності харчо
вих продуктів
та захисту спо
живачів

Відомості про земельну ділянку, на якій розташоване господарське приміщення (сарай для піддослідних тварин) літ.
«М-1», загальною площею 38,0 м2, – відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – господарського приміщення (сарай для піддослідних тварин) літ. «М-1»,
загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою:
Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-

24 лютого 2021 року
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відомості
приватизації

24 лютого 2021 року

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
малої приватизації – господарського приміщення (сарай для
піддослідних тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2,
що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне,
вул. Малорівненська, 91: наказ Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 16 лютого 2021 року № 104.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі ID:
UA-AR-P-2021-01-11-000008-1.
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:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
4 грн 98 коп.;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації – 2 грн 49 коп.;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний
крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни
об’єкта приватизації – 2 грн 49 коп.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
по Рівненській та Житомирській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адміністративного приміщення загальною площею
432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська
область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5 та перебуває на
балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748. Орган
управління – Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Рівненська
область,
м. Острог,
вул. Богу
на Івана, 5

1120488756109

Адмініст
ративне
приміщення
загальною
площею
432,4 м2

Адреса
розташу
вання

432,4

Назва

Загальна
площа (м2)
Реєстрацій
ний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адмініст
ративне приміщення загальною площею 432,4 м2.
Місцез нах од ження: Рівненська область, м. Острог,
вул. Богуна Івана, 5.
Назва балансоутримувача: Головне управління Держ
продспож ивслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ
40309748.
Відомості про об’єкт
(нерухоме майно)
Функціо
Підстава
нальне
виникнення
викорис
права власності
тання
Адмініст
ративне
примі
щення

Акт прийманняпередачі, се
рія та номер
б/н, виданий
10.04.2017, ви
давник: Комісія
з прийняття- пе
редачі

Форма
власності
та власник
Державна; Дер
жавна служба
України з
питань безпеч
ності харчових
продуктів та
захисту спо
живачів

Назва

Адмініст
ративне
примі
щення
загальною
площею
432,4 м2

Адреса
розташу
вання
Рівнен
ська
область,
м. Ост
рог,
вул. Бо
гуна Іва
на, 5

Площа земель
ної ділянки (м2)
Кадастровий но
5610900000: 03:002:0208 мер земельної
ділянки

Відомості про земельні ділянки

0,840

тизацію 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 – господарського
приміщення (сарай для піддослідних тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, повинен
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 498 грн 20 коп. (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 249 грн 10 коп. (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 249 грн 10 коп.
(без урахування ПДВ)
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 49 грн 82 коп. (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 грн 91 коп. (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 24 грн 91 коп.
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн 00 коп. (0,2
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбаний об’єкт – господарське
приміщення (сарай для піддослідних тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91)
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 рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK
OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA
STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 08.00 до 17.00 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91. Телефони: (0362)
63-36-30, 097 394 15 63.
Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович – начальник відділу правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональ
не відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16
липня, 77. Фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.
Телефон для довідок 068 025 60 23.

Форма власності,
підстава на право
користування
земельною ділянкою,
інформація про
обтяження
Для будівництва Державна, Держав
та обслугову
ний Акт від 15.05.2006
вання будівель ЯЯ253780. Право по
оргвнів дер
стійного користування
жавної влади та земельною ділянкою
місцевого само Рівненської обласної
врядування
державної насіневої
інспекції
Цільове
призначення
земельної
ділянки

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – адмін іст
ративного приміщення загальною площею 432,4 м2, що зна-

ходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5 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 – адміністративного
приміщення загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за
адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5,
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 28 054,07 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 027,04 грн (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – ціни –
14 027,04 грн (без урахування ПДВ)
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 805 грн 41 коп. (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 402 грн 70 коп.
(без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 402 грн 70
коп. (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн 00 коп. (0,2
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 придбаний об’єкт – адмі
ністр ативне приміщення загальною площею 432,4 м 2 ,
що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог,
вул. Богуна Івана, 5)
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 рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK
OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA
STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для спплати потенційними покупцями гарантійних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 08.00 до 17.00 за адресою Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5.
Телефони: (0362) 63-36-30, 097 394 15 63.
Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович – начальник відділу правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.
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відомості
приватизації

Найменування особи організатора аукціону – Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16 липня, 77. Фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра
Могили, 24.
Телефон для довідок 068 025 60 23.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта малої приватизації – адміністративного приміщення
загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за адресою:
Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 16 лютого
2021 року № 105.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій системі ID:
UA-AR-P-2021-01-11-000010-1.
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:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
280 грн 54 коп.;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок
аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта
приватизації – 140 грн 27 коп.;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний
крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни
об’єкта приватизації – 140 грн 27 коп.
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі,
АТС з вбудованими адміністративними приміщеннями
літ. «А-2» загальною площею 692,2 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли,
вул. Зорянська (колишня вул. Червоноармійська), 15
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля, АТС з вбудованими адміністративними
приміщеннями літ. «А-2» загальною площею
692,2 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська (колишня вул. Червоноармійська), 15.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ді
лянки, на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: двоповерхова окремо розташована будівля літ. «А-2» загальною площею 692,2 м2. Рік
побудови – 1985. Фундамент стрічковий, залізобетонний;
стіни цегляні, перекриття залізобетонне; покрівля рулонна;
підлога – лінолеум, плитка керамічна, плитка метласька; вікна – дерево, МПК, оздоблено частково металевими захисними гратами; двері металеві, дерев’яні, МДФ. Історичне
призначення будівлі – АТС, за призначенням приміщення
були застосовані для розміщення обладнання, потужної
електричної мережі, вентиляційних камер та ін. Сучасне
можливе використання будівлі – офісне (коридорна система, зручне розміщення приміщень різних площ та офісних
блоків), обладнання АТС відсутнє. Стан об’єкта задовільний, але потребує ремонту. Фізичний знос будівлі становить 33 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені
на: https://privatization.gov.ua/.
Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно
належить державі Україна згідно з Витягом про державну
реєстрацію прав від 26.01.2011 № 28787752, реєстраційний
номер 24420838, номер запису 76 в книзі 1, виданим Комунальним підприємством «Харківське районне бюро технічної
інвентаризації» на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 12.01.2010 справа № 56/135-09.
Функціональне використання об’єкта: використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта
або його частини.
Договір оренди № 1498-Н від 28.03.2005, укладений між
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області та Публічним акціонерним товариством «Укртелеком», на державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення, що розташовані на частині 1-го
поверху 2-поверхової нежитлової будівлі загальною площею
15,39 м2, з метою розташування обладнання АТС з наданням
послуг фіксованого телефонного зв’язку. Термін дії договору
оренди: до 27.02.2021;
договір оренди № 4877-Н від 24.03.2011, укладений між
Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Харківській області та Акціонерним товариством «УКРПОШТА», на державне нерухоме майно – нежитлові приміщення
операційного залу площею 44,55 м2 та сортировки площею
20,10 м2 на першому поверсі двоповерхового нежитлового будинку, загальною площею 64,65 м2, з метою розміщення тор-
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гівлі непродовольчими товарами (7 м2), надання поштових по-

слуг (57,65 м2). Термін дії договору оренди до: 24.11.2022.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових
аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1389200,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
694600,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
694600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 138920,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
69460,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
69460,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем
аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на
додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для
проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, АТС з вбудованими адміністративними
приміщеннями літ. «А-2» загальною площею 692,2 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська
(колишня вул. Червоноармійська), 15, у розмірі 4950,00 грн
(чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–
код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch,
New York, USA.

SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з
9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації:
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська
(колишня вул. Червоноармійська), 15.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00
до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Невмержицька Ольга Миколаївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 15.02.2021 № 00376.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-05-29-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 13892,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
6946,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
6946,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон
ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – лазні загальною
площею 132,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
Шевченківський р-н, с. Старовірівка,
вул. 40 років Перемоги, 226А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лазня
загальною площею 132,3 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Шевченківський р-н,
с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226А.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки,
на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля, яка складається з основної будівлі (рік
побудови – 1967) та двох прибудов (рік побудови – 1994),
загальною площею 132,3 м2, тривалий час не використовується. Фундамент стрічковий бетонний; стіни комбіновані:
основна будівля – з глиняної та силікатної цегли, прибудови – з бетонних стінових блоків та блоків з черепашняка;
перекриття – збірні залізобетонні плити; підлога бетонна.
Стан об’єкта незадовільний, перебуває в занедбаному
стані (комунікації відсутні, вікна та двері відсутні). Будівля
не закривається, не охороняється. Фізичний знос будівлі
становить 49 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені
на: https://privatization.gov.ua/.
Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно
належить державі в особі Верховної Ради України на підставі Свідоцтва про право власності від 29.01.2004, на підставі
рішення IX сесії Старовірівської сільської ради XXIYскликання,
Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
від 29.01.2004, номер витягу 2695531, реєстраційний номер
4549140, номер запису 103 в книзі 1.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта
або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
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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 електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 24160,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
12080,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
12080,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2416,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
1208,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1208,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем
аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на
додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
об’єкт приватизації може бути перепрофільований;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – лазні загальною площею 132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський
р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226 А, у розмірі
5200,00 грн (п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–
код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch,
New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з
9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації:
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40
років Перемоги, 226А.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00
до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є від-
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повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Невмержицька Ольга Миколаївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 15.02.2021 № 00377.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000037-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 241,60 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
120,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
120,80 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон
ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – нежитлової будівлі котельні
з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5а, балансоутримувач – ТДВ
«Агрофірма «Глобівська», код ЄДРПОУ 00412406
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова
будівля котельні з лазнею загальною площею
251,7 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Городнє, вул. Центральна, 5а.
Найменування балансоутримувача: ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код ЄДРПОУ 00412406.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки,
на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля котельні з лазнею літ. Б-1 загальною площею 251,7 м2.
Стіни цегляні, перекриття – з/б плити, підлога бетонна з керамічною плиткою, вікна та двері дерев’яні. Електропостачання,
водопостачання, газопостачання, опалення – передбачено.
Висота приміщень – 4,2 м. Будівля потребує ремонту, тривалий час за цільовим призначенням не використовується,
фізичний знос будівлі становить 57 %.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені
на: privatization.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно
належить державі Україна в особі Верховної Ради на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно
від 11.12.2008 та Витягу про реєстрацію права власності
на нерухоме майно від 12.12.2008, реєстраційний номер
25746878.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта
або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 березня 2021
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових
аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 57000,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
28500,00 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
28500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 5700,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
2850,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
2850,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем
аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на
додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі котельні з лазнею загальною площею
251,7 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Городнє, вул. Центральна, 5а зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а, у розмірі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот
гривень 00 коп.).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–
код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE.
SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch,
New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з
9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків,
майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00
до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу
об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 15.02.2021 № 00378.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000022-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
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Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 570,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
285,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
285,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон
ній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта соціально-культурного
призначення – клубу за адресою: Донецька область,
Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: клуб.
Місцезнаходження: Донецька область, Нікольський р-н,
с. Малинівка, вул. Центральна, 4а.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племінний завод «Малинівка» (ЄДРПОУ 00483501).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки,
на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: в складі об’єкта: будівля клубу,
літ. А-1, вбиральня, літ. Б-1, замощення, літ. І. Будівля клубу
одноповерхова. Рік введення в експлуатацію – 1972. Фундамент будівлі клубу бутовий, стіни цегляні, перекриття з/
бетонне, покрівля – толь, вікна, двері дерев’яні, металеві вітражі, підлога бетонна, лінолеум. З комунікацій є тільки електрика. Водопостачання, каналізація, опалювання підведені,
але в теперішній час вимкнуті.
Право власності на об’єкт зареєстровано за Фондом дер
жавного майна України, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1649955214217, номер запису про право власності 28036497, дата державної реєстрації 18.09.2018.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: кадастровий номер
1421781100:05:000:0244, місце розташування: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а.
Цільове призначення: А01:13 Для іншого сільськогосподарського призначення.
Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.
Вид використання земельної ділянки – для обслуговування будівлі клубу.
Форма власності – державна.
Площа земельної ділянки – 0,2275 га.
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені
на: privatization.gov.ua.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта
або його частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26.03.2021.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна»; Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1 156 200,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
578 100,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
578 100,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону
для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 115 620,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
57 810,00 грн;
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продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
57 810,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу за
адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка,
вул. Центральна, 4а, у розмірі 4299 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження та номери рахунків у національній та іноземній
валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних
майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті :
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT –
КОД : KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE
SWIFT – код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138
07205696 UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV,
UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch
New York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose
of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00
(крім вихідних) за адресою розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, 61057, Україна, Харківська область,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва
з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ регіонального відділення від 17.02.2021
№ 00405.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-02-000004-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни
женням стартової ціни, між аукціоном за методом по
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 11562,00 грн;
продаж на аукц іон і зі зниженням стартової ціни –
5781,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
5781,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон
ній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмін іст
ратор).
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 адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву про продаж об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
спецгаража на 50 автомобілів
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – спецгараж
на 50 автомобілів.
Місцезнаходження об’єкта: м.Київ, вул. Охтирська, 5-17.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: фундамент: з/б – 90 %
готовності; стіни: з/б – 80 % готовності; перегородки: з/б –
40 % готовності; перекриття: з/б – 90 % готовності; підлога:
бетон – 70 % готовності; покрівля: відсутня – 0 % готовності;
вікна: відсутні – 0 % готовності; двері: відсутні – 0 % готовності; інженерне: відсутнє – 0 % готовності; оздоблення: відсутнє – 0 % готовності.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва
розташований у Солом’янському районі міста Києва, місцевість Совки, в оточені малоповерхової приватної забудови,
на відгородженій ділянці.
По відношенню до основних містоформуючих елементів Києва об’єкт розташований на відстані: до центру ≈
8,5 км, до центрального залізничного вокзалу ≈ 5,8 км, до
центрального автовокзалу ≈ 3,4 км, до аеропорту «Київ» ≈
3,6 км, до річкового вокзалу ≈ 9,7 км, до основних магістралей ≈ 2,5 км.
Загальна площа приміщень становить 791,8 м2.
Об’єкт незавершеного будівництва являє собою однорівневу прямокутну в плані споруду, з північної сторони повністю заглиблену в землю, при цьому, за рахунок значного
ухилу земельної ділянки, південна частина споруди знаходиться на поверхні. Спецгараж споруджений з монолітного
залізобетону, з монолітним перекриттям значної товщини,
що підтримується опірними залізобетонними колонами.
Стіни споруди виконані частково з набірного залізобетону,
частково з монолітного. Доступ до внутрішнього простору
споруди здійснюється зі східної сторони, через напівкруглий
заїзд, відгороджений з обох сторін залізобетонними стінами, а також через похилий пандус із західної сторони. Вхідні
прорізи в споруду вільні. У деяких місцях стін відсутні набірні
залізобетонні плити.
Влаштований під час будівництва котлован зарослий деревами та кущами, схили обсипалися.
Інженерна інфраструктура на об’єкті відсутня.
Спецгараж на 50 автомобілів належить державі в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по місту Києву, що підтверджується наявністю державної
реєстрації права власності на спецгараж на 50 автомобілів в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, проведеною 14.01.2020, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2008475280000,
номер запису про право власності: 35058256.
Інформація про земельну ділянку: відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)
земельна ділянка по вул. Охтирська, 5-17 площею 1,3371 га
(код 72:437:0090).
Згідно з публічною кадастровою картою, розміщеною на
сайті Держгеокадастр, статус земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, не визначено та інформація про земельну
ділянку не внесена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 березня
2021 року.
Після опубл ік ув ання інформаційного повідомлення
електронна торгова система автоматично встановлює для
кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аук
ціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 автомобілів 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 незавершеного будівництва – спецгаража на 50 автомобілів повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна».
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівліпродажу покладаються на покупця.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 405 870,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 702 935,00 грн
без ПДВ;
аукц іон у за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
702 935,00,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 140 587,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 70 293,50 грн (без
урахування ПДВ);
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 70 293,50 грн
(без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 1200 грн
00 коп.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 автомобілів за адресою:
м.Київ, вул. Охтирська, 5-17 зобов’язаний сплатити послуги
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 25.01.2021 № 1-Д) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі
купівлі-продажу, в сумі 9900,00 грн (дев’ять тисяч дев’ятсот
гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта;
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місце
знаходження 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 м. Києву
Рахунок №UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок №UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків,
відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до
об’єкта вільний.
Найменування особи організатора аукціону – Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по м.
Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50г, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефон для довідок (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального
відділення Фонду державного майна України по м. Києву від
15.02.2021 № 332.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-09-07-000001-2.
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 – 14058,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 029,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 7 029,35 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

до уваги оцінювачів

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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 16 грудня 2019 року № 964/19, виданий Фондом державного
майна України ТОВ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ 36202755).
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.

НАКАЗ
26.01.2021
м. Київ
№ 101
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 11 грудня 2020 року № 1081/20
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 – приватного
підприємства (далі – ПП) «Український незалежний центр оцінки» (вх. Фонду державного майна України від 15 січня 2021 року
№ 19/1650) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11
грудня 2020 року № 1081/20, виданий Фондом державного майна
України ПП «Український незалежний центр оцінки» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 23885122).
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
26.01.2021
м. Київ
№ 102
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 18 червня 2020 року № 516/20
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) «ЦЕНТР ЕКСПЕРТ
ІІ» (вх. Фонду державного майна України від 14 січня 2021 року
№ 19/1522) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18
червня 2020 року № 516/20, виданий Фондом державного майна
України ТОВ «ЦЕНТР ЕКСПЕРТ ІІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43594170).
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
26.01.2021
м. Київ
№ 103
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 25 травня 2018 року № 433/18
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) Карпової Валентини Дмитрівни
(вх. Фонду державного майна України від 14 січня 2021 року
№ 19/1499), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 25 травня 2018 року № 433/18, виданий Фондом державного
майна України ФОП Карповій Валентині Дмитрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2247005942).
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
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НАКАЗ
02.02.2021
м. Київ
№ 136
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 16 грудня 2019 року № 964/19
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) «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ»
(вх. Фонду державного майна України від 20 січня 2021 року
№ 19/2582), НАКАЗУЮ:

Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
04.02.2021

НАКАЗ
м. Київ

№ 140

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 30 червня 2020 року № 573/20
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) «НОТІНГЕМ» (вх. Фонду державного майна України від 28 січня 2021 року № 19/3524),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 30 червня 2020 року № 573/20, виданий Фондом державного
майна України ТОВ «НОТІНГЕМ» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 37815572).
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
10.02.2021

НАКАЗ
м. Київ

№ 162

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 04 вересня 2020 року № 797/20
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) «ДІАТЕКС ГРУП»
(вх. Фонду державного майна України від 03 лютого 2021 року
№ 19/4469), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 04 вересня 2020 року № 797/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ДІАТЕКС ГРУП» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 43726559).
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
11.02.2021

НАКАЗ
м. Київ

№ 169

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності від 14 грудня 2018 року № 970/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після
анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291,
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з
обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АТЛАНТ ПЛЮС 2018»
(вх. Фонду державного майна України від 29 січня 2021 року
№ 19/3777), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 14 грудня 2018 року № 970/18, виданий Фондом державного
майна України ТОВ «АТЛАНТ ПЛЮС 2018» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 42338194).
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

№ 10 (1355)

Андрій ЄГОРОВ

13

відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
малої приватизації – окреме майно – будівля їдальніклубу загальною площею 439,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод», за
адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці,
вул. Центральна, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2008:
27218,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 4,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загальною площею 609,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Завод «Промінь», за адресою: Він
ницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51б,
знаходиться на зберіганні ТОВ «Гайсинавтотранс», код за
ЄДРПОУ 35536925.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2020:
201176,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 5,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
малої приватизації – окреме майно – будівля «Будинку
рибалок» літ. А з верандою літ. «а», ґанком літ. «а1», ґанком літ. «а2» загальною площею 78,2 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Барське риболовне підприємство «Голуба Нива», за адресою: Вінницька обл., Барський
р-н, с. Верхівка, вул. Зарічна, 5, перебуває на балансі СТОВ
«Прогрес», код за ЄДРПОУ 30072357.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2020:
1107,05 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 3,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля
літ. А з вхідним майданчиком літ. «а» загальною площею
78,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Немирівський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Ковалівка, вул. Заводська, 14г.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 22.12.2004:
9600 грн.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 3,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – будівля лазні
площею 252,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Деребчинський цукровий завод», за адресою: Він
ницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Заводська, 1р.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 4,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлових
приміщень їдальні, готелю та підвалу, ґанків, сходів
загальною площею 602,2 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод», за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Заводська, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 5,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
малої приватизації – окреме майно – будинок для сезонних працівників загальною площею 677,5 м2 за адресою:
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса
Шевченка, 66-А, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2020:
3687,36 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 6,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні
загальною площею 331,5 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Вендичанський цегельний завод», за адресою:
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Вендичани,
вул. Вінницька, 17а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 6,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
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 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності
малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні
загальною площею 168,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», за адресою:
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Службова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 5,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єктам оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників
конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законодавством;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення);
інформації про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3-5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення
незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення на адресу:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 11.03.2021
(включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву,
адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.
 Конкурс відбудеться об 11.00 17.03.2021 у РВ ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 67-26-08.

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), що не увійшли до статутного
капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцез нах од ження 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.
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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 державного 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), що 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 державного 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.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: 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.
Місцез нах од ження 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.
Місцез находження 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.
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):
31.12.2020.
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.
Місцез находження 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.
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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.
Місцез нах од ження 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.
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, а саме:
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
адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 05 березня 2021 р.
(включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні об
11.00 12.03.2021 за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження 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.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта малої
приватизації
 Окреме майно – повітряна лінія електропередачі
напругою 110 кВ ДОН-1 та ДОН-2 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Валса».
Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2021.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди
аналогічного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна: 10 000 грн.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Ки
ївській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (із змінами, внесеними наказами Фонду дер
жавного майна України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020
№ 227) (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів;
конкурсної пропозиції щодо ціни виконання роботи з оцінки, калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням такої роботи,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, на
лежать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу документального
забезпечення та контролю Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
 Конкурс відбудеться об 11.00 11.03.2021 за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (Регіон альн е
відділення Фонду держ авн ого майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях), кімн.
613, телефон для довідок 200-25-36.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
для визначення розміру збитків
 Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди у зв’язку з втратою майна, згідно з переліком, яке
було надане в орендне користування ТОВ «Васильківський завод продтоварів», за адресою: м. Васильків,
вул. Шевченка, 15 та обліковується на балансі ОП «Васильківський завод продтоварів», відповідно до Договору оренди від 05.12.2003 № 153, а саме:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Найменування
Газова піч для піджарювання горіхів
Вакуумний апарат
Тістомісильна машина
Стіл темперіруючий
Просіювач
Дражерувальна машина ДП-5А
Мікромельниця
Варочний котел
Насосна установка
Котел варочний МЗ 2С
Шафа сушильна
Пристрій для визначення тиску
Захисний будиночок
Прилад РПС
Стіл лабораторний
Пристртій ЛФК
Радіометр «Бета»
Котел варочний МЗТС-2ЦБ
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Кількість, шт.
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Найменування
Котел варочний МЗК-316
Насос 6 ВПП
Бродільно-купажний аппарат
Цистерна емальована
Холодильна камера
Чан із нержавіючої сталі
Ємність із нержавіючої сталі
Бак для рідкого каустику
Ємність із нержавіючої сталі
Конденсаторна установка МКП-72
Компересор повітряний СПУ -3
Компресор
Машина В-6 ВИА
Машина Д-5 ВД
Пластинчатий охолоджувач А-03-46
Автомат А-313-6
Пластинчатий охолоджувач
Насос ВЦН
Автомат Б-12
Установка А-26 ГП-7
Насос А-2
Піч хлібопекарня ДГП-2
Транспортерна установка
Транспортер для охолодження пряників
Машина формувальна
Машина глазурувальна АПТК -2
Дозатор сипучих компонентів
Сито Ш- 25
Дробілка ДМ
Котел варочний М32Є
Автомат Ш-25 ПФА -1
Тістомісильна машина А-2
Насосна установка А-2
Ванна для миття яєць
Насос МС
Вентилятор
Тістомісильна машина ТХА-3
Тістоділильна машина А-2ХТМ
Контейнер
Контейнер для готової продукції
Шафа електрична пекарська
Машина для виробництва фігурних виробів
Причіп
Настільний свердлильний станок
Котел паровий варочний
Водозм’якшувальна установка
Конденсаторна установка УКМ
Котел паровий варочний
Комплект КСУ-2П
Прилад КСУ автомат для котла
Градирня
Паровий котел МЗА -7А
Зварювальний генератор ВПУ-5
Насос Ж-6 ВПН
Трансформаторна установка
Котел МЗК-7АТ
Автоматика для котлів
ГАЗ-53 01-67 кхт
Трактор Т-40
Обчислювальна машина «Роботрон»
Обчислювальна машина «ЕФА»
Друкарська машина «Ятрань»
Столи письмові
Стіл прилавок Т-100
Діжа
Контейнер для готової продукції
Діжа
Машина збивальна ШМВ-20
Регулятор
Насос АН 2/16

Кількість, шт.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
3
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
2
6
6
1
1
1

Мета оцінки: визначення розміру збитків.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8 000 грн.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг
з незалежної оцінки майна. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю причин завдання збитків).
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Ки
ївській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (із змінами, внесеними наказами Фонду дер
жавного майна України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020
№ 227) (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
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з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, на
лежать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація,
що містяться в конверті до відділу забезпечення діяльності
регіонального відділення та роботи з ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
 Конкурс відбудеться о 12.00 18.03.2021 за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (Регіон альн е
відділення Фонду держ авн ого майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях), кімн.
606, телефон для довідок 200-25-29 (36).
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
1. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
державної власності, окреме майно – адміністративна
будівля загальною площею 700,5 м2; ґанок І, ІІ; вимощення ІІІ.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області, код за
ЄДРПОУ 02357999.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 2, м. Жашків, Черкаська обл.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні з умовами.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 28 лютого 2021 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, із змінами (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу,
передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами
(кваліфікаційними документами) оцінювача згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забез
печення реалізації повноважень у Черкаській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки
окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законодавством;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею
і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 13.08.2020 № 10-5916222 Щодо формування показників очікуваної найбільшої
ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2020
року та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові

приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 3,0 тис. грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі
не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному
об’єкту оцінки до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подачі заяв: 11.03.2021 до 16.00.
 Конкурс відбудеться об 11.00 17.03.2021 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
нежитлова будівля літ. Л (столярний цех) загальною
площею 65,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
4000 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: окремі будівлі, зокрема порівняної площі виробничого, виробничо-складського або складського
призначення.
Дата оцінки: 28.02.2021.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
нежитлова будівля загальною площею 73,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область,
Менський р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
4000 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: окремі будівлі, зокрема порівняної площі
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
Дата оцінки: 28.02.2021.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.
gov.ua.
Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України 31.12.2015 № 2075 (зі змінами)
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників
конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається до Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43,
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.
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приватизації

 Конкурс відбу деться в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо
нального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях о 15.00 10 березня 2021 року
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

АПАРАТ ФДМУ

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта малої
приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля (адмінбудівля) літера «А» загальною
площею 179,3 м2, нежитлова будівля (котельня) літера
«Б» загальною площею 7,8 м2 та огорожа № 1.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Світла, 1-Б.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)
700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата
інвентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,6 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід
з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду дер
жавного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п.12
розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати
конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатано
му конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більш ніж 10 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством;
документів щодо практичного досвіду надання послуг
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, на
лежать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4
до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Телефон для довідок (057) 700-77-19.
 Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 календарних
днів після опубл ік ув ання цієї інформації в Регіо
нальному відділенні Фонду державного майна по
Харківській, Донецькій, та Луганській областях за
адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.
1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового
відправлення на адресу Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1
або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
(м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста
охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –
підприємця, який подає конкурсну документацію.
Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01
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прийнято рішення
про приватизацію
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Фонду державного майна України від
18.02.2021:
 № 216 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Попівський експериментальний завод» (код за ЄДРПОУ
00375220) (41627, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка,
вул. Братів Ковтунів, 1);
 № 217 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Торговий дім «Сіверщина» (код за ЄДРПОУ 21391080) (14037,
м. Чернігів, вул. Громадська, 62-А);
 № 218 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Триліський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 32728213)
(08552, Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси);
 № 219 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Коростишівський спиртовий комбінат» (код за ЄДРПОУ
00374634) (12501, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46);
 № 220 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сумиспирт» (код за ЄДРПОУ 00375237) (42303, Сумська
обл., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Заводська, 1);
 № 221 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Маловисківський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ
00374982) (05258, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м.
Мала Виска, вул. Промислова, 1);
 № 222 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Чечельницький спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 05459176)
(24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул.
Паркова, 17).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.02.2021 № 12/01-22-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини
адміністративної будівлі площею 272,4 м2, що розташований за
адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 42 та перебуває на балансі
Регіонального офіса водних ресурсів у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 01038699).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 16.02.2021 № 112 – 117 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами таких об’єктів:
 нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 85,4 м2 за
адресою: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Пістинь,
вул. 30 років Перемоги, 12 (наказ № 112);
 нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 52,5 м2 за
адресою: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Середній
Березів, присілок Царинка, 1 (наказ № 114);
 нежитлової будівлі (ветлікарні) у складі: ветлікарня А загальною площею 76,6 м2; сарай Б; навіс В; вбиральня Г за адресою:
Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Кобаки, вул. Букатчука, 46б (наказ № 113);
 приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: приміщення основної частини А загальною площею 113 м2; гараж, Б
площею 138,7 м2; вбиральня, В площею 1,0 м2 за адресою: ІваноФранківська область, Надвірнянський р-н, с. Ланчин, провул. Незалежності, 3 (наказ № 115);
 нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини,
огорожі за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський р-н,
с. Шевченкове, вул. Л. Українки, 74 (наказ № 116);
 нежитлових будівель дільничної лікарні ветеринарної медицини у складі: ветеринарна лікарня А загальною площею 78 м2;
сарай Б площею 38,0 м2; вбиральня В; криниця 1 за адресою:
Івано-Франківська область, Снятинський р-н, с. Іллінці, вул. Богдана Хмельницького, 2А (наказ № 117).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
15.02.2021 № 142 внесено зміни до наказу Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 04.02.2021 № 111 «Про прийняття рішення
про приватизацію окремого майна – повітряних ліній електропередач напругою 110 кВ Дон-1 та Дон-2, які під час приватизації не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Валса»» в частині уточнення
найменування об’єкта малої приватизації, а саме пункти 1 та 2 наказу викладено у новій редакції:
«1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ Дон-1 та Дон-2, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Валса», за адресою: Київська область,
м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
2. Приватизувати об’єкт малої приватизації – окреме майно –
повітряну лінію електропередачі напругою 110 кВ Дон-1 та Дон-2,

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

яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Валса», шляхом продажу на аукціоні.».
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішень про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18
лютого 2021 року № 13/110 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності: адміністративної будівлі загальною
площею 155,4 м2, розташованої за адресою: Чернігівська область,
Носівський р-н, м. Носівка, вул. Центральна, 7, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації
України у Чернігівській області.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 18
лютого 2021 року № 13/109 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності: нежитлового приміщення загальною
площею 58,3 м2, розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3, що перебуває на балансі
Державної інспекції енергетичного нагляду України.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
17.02.2021 № 00455 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності – окремого майна – електролінія зовнішня (інв. № 37) за адресою: Волинська область, м.
Ковель, вул. Луцька, 15 шляхом викупу Товариством з додатковою
відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів»,
код за ЄДРПОУ 00953482.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про про визнання наказу таким, що втратив чинність
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 17.02.2021 № 00460 визнано
таким, що втратив чинність, наказ Регіонального відділення ФДМУ
по Львівській Закарпатській та Волинській областях від 21.10.2020
№ 01390 «Про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський державний ювелірний завод» (код за ЄДРПОУ 05785017)».
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 19.02.2021 № 00485 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі Великолучківської дільничної лікарні
ветеринарної медицини загальною площею 154,0 м2, огорожі за
адресою: Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Мукачівська, 273,
що перебуває на балансі Мукачівської районної державної лікарні
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 26395332, шляхом продажу на аукціоні без умов.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 16.02.2021 №
106 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – гаража № 7 загальною площею 17,8 м2 за
адресою: Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а. Балансоутримувач – Державна установа
«Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», код ЄДРПОУ
38503282. Орган управління – Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом
продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію об’єктів малої
приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 17.02.2021 №
136 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – ветлікарні літ. «А-1» загальною площею 174,2 м2, гаража літ. «Г» загальною площею 129,0 м2, будівлі секційної літ. «Б-1» загальною площею 16,5 м2, ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2, вбиральні
літ. «В-1» загальною площею 4,4 м2 за адресою: Житомирська обл.,
м. Чуднів, вул. Соборна, 71, що перебуває на балансі Чуднівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ
00698199), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 17.02.2021
№ 135 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – гаража загальною площею 93,5 м2 за адресою: Житомирська обл.,
м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 13а, що перебуває на балансі Відділу
інфраструктури житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля Андрушівської
районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 36104855), шляхом
продажу на аукціоні без умов.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
22.02.2021 № 00464 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлове приміщення
загальною площею 42,3 м2 за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4 приміщення 3, що перебуває на балансі
Державної інспекції енергетичного нагляду України (код за ЄДРПОУ
42578602), орган управління – Державна інспекція енергетичного
нагляду України (код за ЄДРПОУ 42578602).
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