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відомості
приватизації

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

11
12

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

14 Прийнято рішення
про приватизацію

16 До уваги оцінювачів

відомості
приватизації

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

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

0 800 750 570

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

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

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

державного майна

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64

результати продажу об’єктів малої приватизації
сімдесят тисяч вісімсот сорок дві грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 311 807,00 грн
(триста одинадцять тисяч вісімсот сім грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.04.2021 № 12/01-69
затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп» (Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве, код за ЄДРПОУ 00700192). Об’єкт
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною
особою – ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РІДНИЙ ДІМ»
(код за ЄДРПОУ 35664556). Ціна продажу – 1 870 842,00 грн (один мільйон вісімсот

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною площею 440,3 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Соборна, 7 приватизовано на електронному аукціоні з умовами фізичною особою –
Волківським Іваном Івановичем за 128690,00 грн (сто двадцять вісім тисяч шістсот
дев’яносто грн 00 коп.) без урахування ПДВ, ПДВ – 25738,00 грн (двадцять п’ять
тисяч сімсот тридцять вісім грн 00 коп.), з урахуванням ПДВ – 154428,00 грн (сто
п’ятдесят чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації
2. Інформація про аукціон

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
нежитлових будівель та споруд загальною площею 714,6 м2, у складі:
адміністративно-виробниче приміщення літ. А-1 площею 397,5 м2;
приміщення віварію літ. Б-1 площею 80,1 м2; підсобне приміщення літ. В-1
площею 59,1 м2; сарай-гараж літ. Г-1 площею 159,8 м2; погріб літ. Д-1
площею 18,1 м2; піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4, що перебуває за адресою:
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Центральна, 64г

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових будівель
та споруд загальною площею 714,6 м2, у складі: адміністративновиробниче приміщення літ. А-1 площею 397,5 м2; приміщення віварію
літ. Б-1 площею 80,1 м2; підсобне приміщення літ. В-1 площею 59,1 м2;
сарай-гараж літ. Г-1 площею 159,8 м2; погріб літ. Д-1 площею 18,1 м2;
піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці,
вул. Центральна, 64г.
Балансоутримувач: Чемеровецька районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00712019, адреса: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н,
смт Чемерівці, вул. Пушкіна, 21, тел. (03859) 9-10-13.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва
Комплекс нежитлових будівель та споруд, у складі:
адміністративно-виробниче
приміщення літ.А-1 площею
397,5 м2; приміщення віварію
літ.Б-1 площею 80,1 м2; підсобне приміщення літ.В-1
площею 59,1 м2; сарай-гараж
літ.Г-1 площею 159,8 м2;
погріб літ.Д-1 площею 18,1 м2

Адреса
Заг.
Реєстр.
Функціональне
розташу- площа
номер
використання
вання
(м2)
714,6
1220.9 Будівлі для
конторських та
адміністративних
цілей інші; 1271.1
Будівлі для тваринництва; 1274.6
Господарські будівлі;
2999.9 Інші інженерні споруди
2014205868252

1

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

Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Центральна, 64г

Мала приватизація

1

Фонду

мала приватизація

Підстава
виникнення
права власності
Витяг з
Державного реєстру
речових прав
на нерухоме
майно про реєстрацію права
власності
197462194 від
24.01.2020

Форма
власності та
власник
Державна.
Чемеровецька районна
державна
лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ
00712019

Відомості про земельні ділянки
Площа
Адреса
Кадастровий номер
земельної
Назва
розташування ділянки
земельної ділянки
(м2)
Хмельницька
9800
6825255100:00:013:0176
обл., Чемеровецький р-н,
смт Чемерівці, вул. Центральна, 64г
Земельна ділянка

у номері

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

Офіційне

Цільове призначення
земельної
ділянки
Для будівництва та
обслуговування інших
будівель
громадської
забудови

Новини приватизації

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна. Інформація з Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно та Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого
майна щодо об’єкта нерухомого майна від 04.11.2019 № 187423491

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 травня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система
автоматично встановлює для кожного електронного аукціонну час його проведення.
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 з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим ст.
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 390 886,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 195 443,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 195 443,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 39 088,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 544,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 544,30 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним
відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (рахунок
буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 9 000,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного
та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях



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

Прод

2

відомості
приватизації

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях від 20.04.2021 № 252-у.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-05-28-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 908,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 954,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 954,43 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – будівлі «Будинку
рибалок» літ. «А» з верандою літ. «а», ґанком літ. «а1», ґанком
літ. «а2» загальною площею 78,2 м2 за адресою: Вінницька обл.,
Барський р-н, с. Верхівка, вул. Зарічна, 5, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Барське риболовне підприємство
«Голуба Нива» та перебуває на балансі СТОВ «Прогрес»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: 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», код за ЄДРПОУ 30072357
(ліквідований) (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Барський р-н, с. Верхівка,
вул. Зарічна, 5.
Назва балансоутримувача: СТОВ «Прогрес», код за ЄДРПОУ
30072357 (правонаступник: СВАТ «Барське риболовне підприємство «Голуба Нива»), адреса: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Дімітрова, 39.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

Будівля «Будинку рибалок» літ. «А»
з верандою
літ. «а», ґанком літ. «а1»,
ґанком
літ. «а2»

23044,
78,2
Вінницька обл.,
Барський р-н,
с. Верхівка,
вул. Зарічна, 5

2005543905101

Назва

Загаль- РеєФункстра- ціональне
Адреса розта- на
пло- ційний викорисшування
ща номер
тання
(м2)
1212.9
інші будівлі для
тимчасового проживання

Підстава виникнення права
власності

Витяг з Державного реєстру
речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
права власності
від 15.01.2020
№ 196340177

Форма
власності та
власник

Державна. Регіональне відділення Фонду
державного
майна України
по Вінницькій
та Хмельницькій областях

Опис об’єкта: одноповерхова будівля «Будинку рибалок» загальною площею 78,2 м2 з верандою літ. «а», ґанками літ. «а1», «а2»;
1952 року побудови. Фундамент бутовий, стіни – блоки, покрівля –
азбошифер, перекриття дерев’яне, підлога дерев’яна та цементна.
Є електропостачання. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
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Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (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:
аукціону з умовами – 18221,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9110,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 9110,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1822,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 911,05 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 911,05 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 2900,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцем розташування об’єкта.
Контактна особа балансоутримувача: директор СТОВ «Прогрес»
Мельник Микола Іванович, тел. (04341) 2-19-23.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.
gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.

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 Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2021 № 520.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2021-01-12-000009-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 182,21 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 91,11 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 91,11 грн (без урахування
ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик із якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні
загальною площею 609,9 м2 за адресою: Вінницька обл.,
Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51б, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Завод «Промінь» та перебуває на
зберіганні ТОВ «Гайсинавтотранс», код за ЄДРПОУ 35536925

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні
загальною площею 609,9 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Завод «Промінь», код за ЄДРПОУ 05476954
(ліквідований) (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
вул. Південна, 51б.
Назва зберігача: ТОВ «Гайсинавтотранс», код за ЄДРПОУ
35536925, 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Дімітрова, 39.

Адреса розташування

Назва
Будівля їдальні літ. «Х3»
з підвалом
літ. «Х3/підвал»

ЗаФункРеєстраПідстава виФорма
гальна
ціональне
ційний
никнення права власності та
площа
викорисномер
власності
власник
(м2)
тання

23700,
609,9
Вінницька
обл., Гайсинський р-н,
м. Гайсин,
вул. Південна,
51б

1793325005208

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172
код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач:
Адреса:
Рахунок: № UA
Банк одержувача:
SWIFT:
Код ЄДРПОУ:
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver:
Address:
Account:
UA
Bank of receiver:
Address:
SWIFT:
Code YeDRPOU:
Purpose of payment (please, indicate without faіl the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: http://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до
17.00 за місцем розташування об’єкта.
Відповідальна особа від Чемеровецької районної державної лікарні ветеринарної медицини: Приймак Ліана Миколаївна, тел. (097)
239-61-25.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua,
тел. (0432) 65-26-08.
Відповідальна особа від регіонального відділення: Капранова
Наталія Василівна, телефон (0382) 72-09-40, e-mail: n.kapranova@
spfu.gov.ua.

1230,4
будівлі
їдальні

Витяг з Державного реєстру
речових прав
на нерухоме
майно про реєстрацію прав
та їх обтяжень
від 23.03.2019
№ 160751766

Державна.
Регіональне
відділення
Фонду державного майна України по
Вінницькій та
Хмельницькій
областях

Опис об’єкта: двоповерхова будівля їдальні загальною площею
609,9 м2 з підвалом, 1984 року побудови. Фундамент залізобетонний,
стіни цегляні, покрівля металева, перекриття залізобетонне, підлога
цементна та плитка, вікна металопластикові, двері дерев’яні та металеві. Є електропостачання, водопостачання та індивідуальне водяне
опалення. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про договір оренди
№
з/п
1

Орендар

Фізична
особа – підприємець Коліух Дмитро
Олександрович

Орендна
ОренРеквізити дого- плата за
Назва об’єкта дована Цільове призна1 м2 на
вору оренди та
площа
оренди
чення оренди
термін його дії місяць без
(м2)
ПДВ (грн)
Двоповерхова 609,9
будівля їдальні
літ. «Х3» з підвалом літ. «Х3/
підвал»

Надання побуто- № 323-ГТ з
вих послуг насе- 06.01.2011 до
ленню (сервісне 31.12.2021
обслуговування
електропобутової
техніки)

2708,11

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність
для нового власника приватизованого майна.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (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:
аукціону з умовами – 829464,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 414732,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 414732,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 82946,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 41473,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 41473,20 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 4920,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцем розташування об’єкта.
Контактна особа від зберігача: Мельник Михайло Васильович,
тел. (098) 826-50-88.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.
gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
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Продовження таблиці

3

відомості
приватизації

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальніклубу загальною площею 439,3 м2, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ 34377354 (ліквідований) (далі – об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна, 5.
Балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
ЗаФункРеєстраПідстава
гальна
ціональне
Адреса
ційний
виникнення права
викорисрозташування площа
номер
власності
(м2)
тання
Будівля 22141, Ві439,3
1230.4
Витяг з Державїдальні- нницька обл.,
будівлі
ного реєстру
клубу
Козятинїдальні
речових прав на
ський р-н,
нерухоме майно
с. Махаринці,
про реєстрацію
вул. Центральправа власності
на, 5
від 11.01.2020
№ 195981354
2005413105101

Назва

Форма
власності та
власник
Державна. Регіональне відділення Фонду
державного
майна України
по Вінницькій
та Хмельницькій областях

Опис об’єкта: одноповерхова цегляна будівля їдальні-клубу
загальною площею 439,3 м2 з прибудовами літ. а, а1, а2, погребом
літ. п/а1 та ґанком. Рік побудови – 1940. Фундамент бутовий, стіни
цегляні, покрівля – азбестові листи, перекриття – дерево, підлога –
плитка та дошка. Стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (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:
аукціону з умовами – 109825,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 54912,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 54912,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10982,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5491,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 5491,25 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 3000,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’кти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
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Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2020 № 517.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1098,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 549,13 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 549,13 грн (без урахування ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик із якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
літ. «А» з вхідним майданчиком літ. «а» загальною площею 78,7
м2 за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Ковалівка,
вул. Заводська, 14г, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Немирівський цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
літ. «А» з вхідним майданчиком літ. «а» загальною площею
78,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Немирівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371736
(ліквідований) (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Ковалівка, вул. Заводська, 14г.
Балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Адреса
розташування

Назва
Нежитлова
будівля літ. «А»
з вхідним
майданчиком
літ. «а»

ЗаФункРеєстраПідстава вигальна
ціональне
ційний
никнення права
площа
викорисномер
власності
(м2)
тання
78,7
1251.5
Витяг з ДержавБудівлі під- ного реєстру
приємств речових прав на
харчової
нерухоме майно
промисло- про реєстрацію
вості
права власності
від 29.11.2019
№ 190818638

Форма
власності та
власник
Державна. Регіональне відділення Фонду
державного
майна України
по Вінницькій
та Хмельницькій областях

Опис об’єкта: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
78,7 м2 з вхідним майданчиком літ. а; 1979 року побудови. Фундамент
бутовий, стіни шлаковані, покрівля шиферна, підлога бетонна. Стан
задовільний. Є електроживлення.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про договір оренди
№
з/п
1

Орендар
Фізична
особа – підприємець
Дячок Сергій
Пилипович

Назва об’єкта
оренди
Окремо розташована
одноповерхова цегляна
будівля

ОрендоЦільове призначення
вана
оренди
площа
(м2)
78,7 Здійснення торгівлі
продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи; загального користування

Реквізити
Орендна
договоплата за
ру оренди
1 м2 на
та термін місяць без
його дії
ПДВ (грн)
№ 282-ГТ з 1078,38
26.12.2007
до
26.08.2021

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність
для нового власника приватизованого майна.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (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:
аукціону з умовами – 120254,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 60127,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 60127,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 12025,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6012,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 6012,70 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 2900,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
Телефон для довідок (0432) 67-27-46.

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 Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2021 № 519.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000010-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1202,54 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 601,27 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 601,27 грн (без урахування ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик із якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень
їдальні, готелю та підвалу, ґанків, сходів, загальною площею
602,2 м2 за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Уладівка, вул. Заводська, 2, що не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові
приміщення їдальні, готелю та підвалу, ґанків, сходів,
загальною площею 602,2 м2, що не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ 371854 (ліквідований) (далі – об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка,
вул. Заводська, 2.
Балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва

Адреса
розташування

Нежитлові приміщення
їдальні,
готелю та
підвалу,
ґанків,
сходів

22320,
Вінницька обл.,
Літинський р-н,
с. Уладівка,
вул. Заводська, 2

Загальна
площа
(м2)
602,2

Реєстрацій ний
номер
2101097205224

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні-клубу
загальною площею 439,3 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ
34377354, за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Махаринці, вул. Центральна, 5

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

1946381805230

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2021 № 518.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000011-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8294,64 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4147,32 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 4147,32 грн (без урахування ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик із якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
Телефон для довідок (0432) 67-27-46.

22830, Вінницька
обл., Немирівський
р-н, с. Ковалівка,
вул. Заводська, 14г

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

ФункПідстава виціональне
никнення права
викорисвласності
тання
1230.4
Витяг з Державбудівлі
ного реєстру
їдальні
речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
права власності,
№ 212713191
від 16.06.2020

Форма власності та власник
Державна.
Регіональне відділення Фонду
державного
майна України
по Вінницькій
та Хмельницькій
областях

Опис об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
602,2 м2, у т. ч. (підвал літ. «п/А» пл. 58,9 м2, приміщення на першому
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відомості
приватизації

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (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:
аукціону з умовами – 310735,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 155367,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 155367,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 31073,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15536,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 15536,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 4000,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 (за місцем розташування об’єкта).
Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
Телефон для довідок (0432) 67-27-46.

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 Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2021 № 525.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2021-01-11-000005-1.
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 – 3107,35 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1553,68 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1553,68 грн (без урахування ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будинок для сезонних
працівників загальною площею 677,5 м2 (далі – об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи,
вул. Тараса Шевченка, 66а.
Назва балансоутримувача: ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ
00414316, адреса: Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка,
вул. Садова, 1, тел. (04349) 2-63-38.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва

Будинок
для сезонних працівників

ЗаФункРеєстраПідстава
гальна
ціональне
Адреса
цій ний
виникнення
викорисрозташування площа
номер
права власності
(м2)
тання
23434,
677,5
Вінницька
обл., Піщанський р-н,
с. Попелюхи,
вул. Тараса
Шевченка,
66а

1212.9
інші будівлі для
тимчасового проживання

Витяг з Державного реєстру
речових прав
на нерухоме
майно про реєстрацію права
власності,
№ 221356047
від 25.08.2020

Форма
власності та
власник
Державна. Регіональне відділення Фонду
державного
майна України
по Вінницькій
та Хмельницькій областях

Опис об’єкта: двоповерхова будівля літ. «А», з прибудовою
літ. «а» та вхідними майданчиками літ. «а1», «а2», загальною площею 677,5 м2. Рік побудови – 1990. Фундамент бутобетонний, стіни
з блоку черепашнику, покрівля шиферна, перекриття залізобетонні,
підлога дощата. Є електроживлення. Водопровід та каналізація відсутні. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 299455,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 149727,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 149727,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29945,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14972,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 14972,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 5350,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 (за місцем розташування об’єкта).
Телефон (04349) 2-63-38, E-mail: alekspodd_sad@ukr.net.
Відповідальна особа: Колісник Володимир Климович, генеральний директор ПрАТ «Сад України».
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації державного
майна Управління приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
телефон для довідок (0432) 67-27-46.

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 Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2021 № 526.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000002-1.
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 – 2994,55 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1497,28 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1497,28 грн (без урахування ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі лазні
загальною площею 252,0 м2 за адресою: Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Заводська, 1р, що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський
цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 252,0 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод», код
за ЄДРПОУ 00371630 (ліквідований) (далі – об’єкт
приватизації).
Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Заводська, 1р.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
ЗаРеєФункціогальна страПідстава виникнення
нальне приплоща ційний
права власності
значення
(м2) номер
Будівля 23532,
252,0
1274 будів- Витяг з Державнолазні
Вінницьля лазні
го реєстру речових
ка обл.,
прав на нерухоме
Шаргородмайно про реєстраський р-н,
цію права власності
с. Деребчин,
від 16.06.2020
вул. Завод№ 212712173
ська, 1р
Назва

Адреса
розташування

2101362605000

2. Інформація про аукціон

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – будинку для сезонних
працівників загальною площею 677,5 м2 за адресою:
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса
Шевченка, 66а

2139556705232

поверсі з № 1 до № 15 загальною площею 323,4 м2, приміщення на
другому поверсі з № 1 до № 13 загальною площею 219,9 м2), які розташовані в двоповерховій будівлі літ. «А» з ґанками та сходами, 1979
року побудови. Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля шиферна,
перекриття бетонні, опалення водяне (демантовано). Є електроживлення, водопровід та каналізація відсутні. Стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.

Форма
власності та
власник
Державна. Регіональне відділення Фонду
державного
майна України
по Вінницькій
та Хмельницькій областях

Опис об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею
252,0 м2, 1955 року побудови, стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.05.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (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:
аукціону з умовами – 15750,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7875,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 7875,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1575,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 787,50 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 787,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений
для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях в сумі 3550,00 грн без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

№ 21 (1366)

5

відомості
приватизації

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 Вінницькій та Хмельницькій областях
від 16.04.2021 № 511.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000013-1.
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 – 157,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 78,75 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78,75 грн (без урахування
ПДВ).
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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 – окремого
майна – комплексу будівель загальною площею 129,2 м2,
у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-сарай, Б;
прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа
№ 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на
балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної
медицини (код за ЄДРПОУ 00700002)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель
загальною площею 129,2 м2, у складі: адмінбудинок, А;
прибудова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В;
вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7.
Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6, телефон (05234)
5-10-95.
Відомості про об’єкт нерухомого майна

Комплекс
будівель у
складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гаражсарай, Б; прибудова, б; сарай,
В; вбиральня,
Г; колодязь, К;
огорожа № 1

ЗаРеєФункПідстава
Форма
Адреса роз- гальна стра- ціональне
виникнення права власності та
ташування площа, ційний викорисвласності
власник
м2
номер тання
Кіровоград- 129,2
ська обл.,
Долинський
р-н, с. Варварівка,
вул. Садова, 7

1918110535219

Назва

Не
Витяг з Державвикорис- ного реєстру
товується речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
права власності,
індексний номер
181663516, дата
формування
19.09.2019

Державна,
Державна служба
України з
питань безпечності
харчових
продуктів
та захисту
споживачів

Об’єкт являє собою нежитловий комплекс з одноповерхових
будівель та споруд, до складу якого входять: адмінбудинок з прибудовою, А,а загальною площею 69,1 м2, гараж-сарай з прибудовою, літ. Б,б загальною площею 38,0 м2, сарай, літ. В загальною
площею 22,1 м2, вбиральня літ. Г, колодязь, літ. К, огорожа, № 1.
Рік побудови – 1981. Фундаменти будівель бутові, стіни та перегородки цегляні; підлога: дощата, бетонна; покрівля шиферна, перекриття дерев’яно-балочне; колодязь з бетонних кілець; огорожа з
дерев’яного штахетника. Інженерні комунікації: водопостачання
насосом з колодязя, каналізація в неробочому стані, опалення
адмінбудинку пічне, електропостачання в неробочому стані, газопостачання відсутнє, телебачення, радіофікація та телефонізація
відсутні. Технічний стан: адмінбудівлі з прибудовою – задовільний,
гаража-сараю з прибудовою, сараю, вбиральні – незадовільний,
погребу – добрий, огорожі – задовільний. Об’єкт тривалий час не
використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку
Адреса
розташування
Кіровоградська обл.,
Долинський
р-н, с. Варварівка,
вул. Садова, 7

Площа Кадастроземельної вий номер
ділянки земельної
(м2)
ділянки
1468

3521981300:51:000:0486

Земельна ділянка

Назва

Цільове
призначення
земельної
ділянки

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

Для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони
здоров’я та
соціальної допомоги

Державна; Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права, сформованого 31.10.2019, індексний
номер 187062912; відомості
про обмеження у використанні земельної ділянки не
зареєстровані

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його
частини: договори оренди відсутні.

№ 21 (1366)

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Д а т а т а ч ас п р о веде н н я ау к ц і о н у : 2 8 т р а в н я
2021 року.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель
загальною площею 129,2 м2, у складі: адмінбудинок, А; прибудова,
а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь,
К; огорожа № 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 00700002), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 129,2 м2, у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а;
гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь, К;
огорожа № 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 96 350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 48 175,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 48 175,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 635,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 817,50 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 4 817,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,0 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати
витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності,
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде
зазначено в договорі купівлі-продажу) у сумі 3 930,00 грн (три тисячі
дев’ятсот тридцять грн 00 коп.) без ПДВ.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт державної власності – комплекс будівель
загальною площею 129,2 м2, у складі: адмінбудинок, А; прибудова,
а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь,
К; огорожа № 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі
Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код
за ЄДРПОУ 00700002).
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування
гарантійних внесків).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем розташування об`єкта приватизації: Кіровоградська
обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7.
Контактна особа: представник балансоутримувача – Вовк Володимир Олександрович, телефон (066) 195-16-99; адреса електронної
пошти: 09.dlvmdpss.kr@ukr.net.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45.
Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Згривець
Лілія Іванівна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 33-2579; 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 Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 21.04.2021 № 12/01-74.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000010-2.
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 – 963,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 481,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 481,75 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про продаж об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1,
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11,
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б,
підвал літ. Б', повернений за рішенням суду у державну
власність.
Місцезнаходження: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Адреса
розташування

Назва
Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво)
літ. А-1, веранда
літ. а-1, господарча
будівля (незавершене
будівництво) літ. Б,
підвал літ. Б’

ЗаРеєФункФорма
Підстава вигальна стра- ціональне
власникнення права
площа ційний викорисності та
власності
(м2) номер
тання
власник

Запорізь- 97,4
ка обл.,
Токмацький р-н,
с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11

1654667223252

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації);
Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
Телефон для довідок (0432) 67-27-46.

Не виНакази ФДМУ:
користову- від 27.03.2018
ється
№ 447;
від 18.05.2018
№ 670; наказ
РВ ФДМУ від
25.05.2018
№ 331

Державна.
Фонд
державного
майна
України

Відомості про будівлі:
житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетонних
блоків, зовнішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з
облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із
цегли, міжповерхове перекриття із залізобетонних плит, покрівля із
шиферу, підлога – відсутня;
веранда, в якій виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля
із шиферу, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога – відсутня. Веранда має дверний отвір.
У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1)
спостерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі
швів, послаблення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має
глибокі тріщини в нижніх плитах і в місцях опирання плит, покрівля
має протікання і просвіти в окремих місцях, відставання і тріщини
гребеневих плит.
Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. У фундаменті
господарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетонну корінням дерев та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту спостерігаються значні тріщини та місцями руйнування.
Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні
віконні блоки не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин,
деформації. По ОНБ виконані тільки загально-будівельні (будівельномонтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б' – 50 %.
Роботи з консервації не виконувалися.
Відомості про земельну ділянку
Назва

Адреса
розташування

Земельна Запорізька обл.,
ділянка Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 11

Цільове
Форма власності,
Площа Кадастропризна- підстава на право коземельної вий номер
чення
ристування земельною
ділянки земельної
земельної ділянкою, інформація
(м2)
ділянки
ділянки
про обтяження
Орієнтов–
–
–
но – 1700

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 18 травня 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.
Після опублікування 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; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», зі змінами, 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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відомості
приватизації

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
15.00 за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Організатор аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, (061) 226-07-75, reform4_23@
spfu.gov.ua, yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо
об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням: http:
vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#1607.

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
протоколу аукціонної комісії та умов продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
16.04.2021.2021 № 12/1-260.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 173,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 086,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 086,99 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО, ПРОДАЖІ»(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про продаж об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1,
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б,
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13,
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок
(незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б,
підвал літ. Б', повернений за рішенням суду у державну
власність.
Місцезнаходження: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
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Об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок (незавершене будівництво)
літ. А-1, веранда
літ. а-1, господарча
будівля (незавершене
будівництво) літ. Б,
підвал літ. Б’

Адреса
розташування
Запорізька обл.,
Токмацький р-н,
с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13

ЗаРеєФункціогальна странальне виплоща ційний
користання
(м2) номер
95,0
Не використовується

Назва

Форма
Підстава вивласності
никнення вита власник власності
ник
Накази
ДержавФДМУ: від
на. Фонд
27.03.2018
державно№ 447; від
го майна
18.05.2018
України
№ 670; наказ
РВ ФДМУ від
25.05.2018
№ 332

Відомості про будівлі:
об’єкт незавершеного будівництва являє собою одноповерхову
будівлю житлового будинку розміром 9,05х11,90 з верандою 5,9х2,40.
Будівельний майданчик розташований вздовж дороги з асфальтовим
покриттям, на відстані 20 м від дороги.
По будівлі житлового будинку літ. А-1 виконано: фундамент із бетонних блоків; зовнішні стіни і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли; міжповерхове перекриття зі збірних залізобетонних плит;
покрівля – шифер; підлога – відсутня. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні блоки (на фронтонах
горища) не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин,
деформації.
По веранді літ. а-1 виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний отвір. По
господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Наявні віконні
блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загально-будівельні
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.
По господарчій будівлі літ. Б виконано: фундамент – бетонні блоки;
по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Фундаменти та стіни подекуди демонтовані та мають тріщини.
Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта
передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика).
Фізичний знос об’єкта приватизації – 50 %. Роботи з консервації не
виконувалися.
Відомості про земельну ділянку
Назва

Адреса розташування

Земельна Запорізька обл.,
ділянка
Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 13

Цільове Форма власності, підПлоща
Кадастропризна- става на право корисземельної вий номер
чення
тування земельною
ділянки земельної
земельної ділянкою, інформація
(м2)
ділянки
ділянки
про обтяження
Орієнтов–
–
–
но – 1700

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 18 травня
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.
Після опублікування 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; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, зі змінами.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва)
літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у державну власність, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», зі змінами, та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206 398,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 103 199,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 103 199,00 грн (без урахування ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 639,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 319,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 10 319,90 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта
у розмірі 6 800,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня
укладення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-

ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
15.00 за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел.
(061) 226-07-75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, (061) 226-07-75, reform4_23@
spfu.gov.ua, yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо
об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням: http://
vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#1571.

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
протоколу аукціонної комісії та умов продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
16.04.2021 № 12/1-261.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 063,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 031,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 031,99 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО, ПРОДАЖІ»(адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі (столової) загальною площею 749,5 м2
за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна»

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(столова) загальною площею 749,5 м2.
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Назва балансоутримувача: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за
ЄДРПОУ 05477066).
Місцезнаходження балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Контакти балансоутримувача: тел. +38 045 71 6 08 44; факс
+38 045 71 6 22 77.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
ЗаФункАдреса
РеєстраПідстава
гальна
ціональне
розташуційний
виникнення права
площа
викорисвання
номер
власності
(м2)
тання
Нежитлова Київська 749,5
1230.4
Витяг з Державбудівля
обл.,
Їдальні,
ного реєстру
(столова) Васильківкафе, за- речових прав на
ський р-н,
кусочні та нерухоме майно
с. Крут. ін.
про реєстрацію
шинка,
права власності
вул. Колвід 08.08.2017
госпна,
№ 93889742
11
Назва

1320911532214

4. Додаткова інформація

Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 62,5 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

1654153023252

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва)
літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у державну власність, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», зі змінами, та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статі 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 217 397,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 108 698,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 108 698,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21 739,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 869,85 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 10 869,85 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта
у розмірі 7 600,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня
укладення договору купівлі-продажу.

Форма власності та
власник
Державна. Регіональне відділення Фонду
державного майна
України по Київській
області (правонаступник – Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях)

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці ПАТ «Птахофабрика «Україна». Земельна ділянка
окремо під нежитловою будівлею (столовою) не виділена.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01.06.2021.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

№ 21 (1366)
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приватизації

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 Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 20.04.2021 № 344.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000081-2.
Період між аукціоном:
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:
аукціону з умовами – 27 094,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 547,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 547,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 27 травня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електронного
аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – громадського будинку
загальною площею 911,7 м2 за адресою: Полтавська обл.,
м. Хорол, вул. Незалежності, 21а

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок
загальною площею 911,7 м2.
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава,
вул. Пушкіна, 103. Телефон (0532) 50-07-56.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва Адреса

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів (1608
шт.), у складі: телефонного апарату (1 шт.), протигазів (480 шт.), респіраторів (660 шт.), приладу ВПХР (1 шт.), приладів ІДК-1 (2 шт.), фільтрів ФП (2 шт.), автокомплекту (1 шт.), поясів пожежних (5 шт.), протигазів (120 шт.), комплекту ІДК (1 шт.), приладу ПГП (1 шт.), комплекту
ІДК (1 шт.), костюмів Л-1 (33 шт.), приладів ДК-4 (4 шт.), протигазів
(200 шт.), костюмів захисних (19 шт. – костюм зварювальника 10705),
рентгенометрів ДП-5 (2 шт.), пакетів ІПП-8 (75 шт.) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 7 813,39 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 906,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 906,70 гривні (без урахування ПДВ);
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 781,34 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 390,67 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 390,67 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

Загальна
площа
(м2)

Підстава виникнення права
власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності
від 02.10.2020, номер запису про
право власності № 38533428;
Свідоцтво про право власності
на нерухоме майно, серія та
номер: б/н, виданий 15.11.2012,
Виконавчий комітет Хорольської
міської ради

Форма
власності та
власник
Державна
власність.
Державна служба
статистики
України, код
за ЄДРПОУ
37507880

Громадський будинок – триповерхова будівля загальною площею 911,7 м2, рік побудови – 1978, перебуває на центральній вулиці м. Хорол.
Наявні комунікації: електрика, водопровід, каналізація.
Відомості про земельні ділянки

Назва

Площа
КадастрозеАдреса
вий номер
розташу- мельної
земельної
вання ділянки,
ділянки
м2

783

Форма власності, підстава на
Цільове признаправо користування земельчення земельної
ною ділянкою, інформація
ділянки
про обтяження
Для
будівництва та
обслуговування
будівель органів
державної влади
та місцевого
самоврядування

Державна власність.
Витяг з державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від
11.06.2018, номер запису
про інше речове право
№ 26605312. Відомості про
державну реєстрацію обтяжень відсутні

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.04.2021

№
з/п

Орендар

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації)
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється
протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття
24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта за місцем розташування: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
Відповідальна особа балансоутримувача: Лаврентій Світлана Валентинівна.
Телефон (068) 327-68-29.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua. Телефон для довідок (0332) 24-00-57.

911,7

РеєФункстра- ціональне
ційний викорисномер
тання
1220.1 –Будівлі органів
державного та місцевого
управління

2. Інформація про аукціон

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

5324810100:50:002:0265

hh Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних
об’єктів (1608 шт.) у складі: телефонний апарат (1
шт.), протигази (480 шт.), респіратор (660 шт.), прилад
ВПХР (1 шт.), прилад ІДК-1 (2 шт.), фільтр ФП (2 шт.),
автокомплект (1 шт.), пояс пожежний (5 шт.), протигази
(120 шт.), комплект ІДК (1 шт.), прилад ПГП (1 шт.),
комплект ІДК (1 шт.), костюм Л-1 (33 шт.), прилад ДК-4
(4 шт.), протигази (200 шт.), костюм захисний (19 шт. –
костюм зварювальника 10705), рентгенометр ДП-5 (2
шт.), пакети ІПП-8 (75 шт.) (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 40.
Назва балансоутримувача: Товариство з додатковою відповідальністю «Нововолинське АТП-10708» (код за ЄДРПОУ 05461131).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 40, тел.: (03344) 3-0064, (068) 327-68-29.
Відомості про об’єкт: майно перебуває у задовільному стані,
не використовується.

2186774353101

1. Інформація про об’єкт приватизації

Полтавська обл., м. Хорол,
вул. Незалежності, 21а

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50; телефони для довідок: (044) 200-25-40,
200-25-38; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційні покупці можуть перейти на
портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – групи інвентарних об’єктів (1608 шт.) у
складі: телефонного апарату (1 шт.), протигазів (480 шт.),
респіраторів (660 шт.), приладу ВПХР (1 шт.), приладів ІДК-1
(2 шт.), фільтрів ФП (2 шт.), автокомплекту (1 шт.), поясів
пожежних (5 шт.), протигазів (120 шт.), комплекту ІДК (1
шт.), приладу ПГП (1 шт.), комплекту ІДК (1 шт.), костюмів
Л-1 (33 шт.), приладів ДК-4 (4 шт.), протигазів (200 шт.),
костюмів захисних (19 шт. – костюм зварювальника 10705),
рентгенометрів ДП-5 (2 шт.), пакетів ІПП-8 (75 шт.) за адресою:
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 40

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 20.04.2021
№ 181.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2021-01-12-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 78,13 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 39,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 39,07 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Полтавська обл., м. Хорол,
вул. Незалежності, 21а

4. Додаткова інформація

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

Громадський будинок

Приватизація нежитлової будівлі (столової) загальною площею
749,5 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2 709 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 354 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 354 700,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 270 940,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 135 470,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 135 470,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року – 1 200,00 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг
суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 5 300,00 грн (п’ять
тисяч триста грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Земельна ділянка

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

ОрендоРеквізити доНазва об’єкта
Цільове признавана плоговору оренди та
оренди
чення оренди
2
ща (м )
термін його дії

1

ПАТ КБ При- Нежитлове
ватбанк
приміщення
в триповерховій будівлі
на першому
поверсі

2

Хорольська
міська рада

Нежитлове
приміщення

3

ПП «Агрогруп»

Нежитлове
приміщення

4

Головне те- Вбудовані нериторіальне житлові приуправління міщення
юстиції у
Полтавській
області

3

Орендна
плата за
1 м2 на
місяць
без ПДВ
(грн)

Розміщення
банкоматів

Договір оренди
323,75
від 22.12.2005
№ 524/05-Н діє
до 22.07.2025
(договір оренди
укладено на
строк, визначений
у договорі, але
не довше ніж до
моменту переходу
права власності
на майно до переможця аукціону,
проведеного відповідно до вимог
Закону про приватизацію)

51,7

Розміщення
комунальної
установи
«Реєстраційна
служба»

Договір оренди
10,20
від 10.01.2019
№ 1/19-Н, діє до
10.12.2021

31,2

Розміщення
офісного
приміщення

Договір оренди
79,15
від 12.09.2017
№ 52/17-Н діє до
12.08.2020 (проводиться робота
по припиненню)

211,9

Розміщення
структурного
підрозділу ГТУЮ
у Полтавській
області

Договір оренди
0,01
від 18.06.2013
№ 55/13-Б діє до
18.03.2022

Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника
приватизованого майна згідно з частиною 4 статті 18 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
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8

відомості
приватизації

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
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.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних 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 8.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон: (0532) 50-07-56, адреса електронної пошти: polgus@
pl.ukrstat.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до
17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з
12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціону – Толста Ірина
Борисівна. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
16.04.2021 № 387.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-11-19-000005-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 535,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 267,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 267,80 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ЗаРеєАдреса
гальна страрозташуплоща ційний
вання
(м2) номер
Нежитлове Сумська 710,0
приміобл.,
щення
м. Суми,
загальною вул. 1-ша
площею
Замос710,0 м2 тянська,
92
(другий
поверх)
Назва

Функціональне
використання
Об’єкт не
використовується
за своїм
функціональним
призначенням

Підстава виникнення права
власності

Форма
власності та
власник

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності
№ 9050870 зареєстровано
13.03.2015. Підстава: договір
купівлі-продажу нежитлового
приміщення, серія та номер
ВМІ № 152887/152888 (реєстр.
№ 1239), виданий 11.08.2009,
видавник: Приватний нотаріус
Сумського міського нотаріального округу Таранушич В.В.

Загальна площа об’єкта – 710,0 м2, яка відповідно до даних технічного паспорта складається з двох основних нежитлових приміщень та трьох допоміжних. За результатами проведення технічного
обстеження другого поверху нежитлової будівлі, проведеного ФОП
Косиком В. М. від 13.11.2017, встановлено, що нежитловий 2-й поверх надбудований в 2009 році. Вхід на другий поверх влаштований
по відкритих металевих сходах. Зовнішні стіни 2-го поверху виконані
з газосилікатних блоків товщиною 200 мм, зовні утеплені пінополістирольними плитами товщиною 100 мм, опоряджені броньованою
штукатуркою та пофарбовані водоемульсійною фарбою; перекриття – дерев’яні ферми прогоном 12 м; покрівля – металочерепиця по
дерев’яній обрешітці, обладнана організованим зовнішнім водостоком системи «Ранілла»; прорізи заповнені пластиковими вікнами та
дверима. Всередині стіни опоряджені гіпсокартонними листами. У
приміщенні виконані оздоблювальні роботи. Підлога виконана з керамічної плитки. Підвісна стеля «Арнстронг» утеплена мінераловатними
плитами товщиною 100 мм. Інженерні мережі (електроосвітлення, холодне водопостачання, міська (центральна) каналізація, вентиляція та
засоби зв’язку) підведені до 1-го поверху об’єкта нерухомого майна.
За висновком обстеження встановлено, що у зв’язку з порушенням
норм ДБН, технічний стан приміщення площею 325,17 м2 визнано в
цілому як аварійний. Використання приміщень є небезпечним, підлягають розбиранню конструкції даху та стін другого поверху. На решті
приміщення 2-го поверху площею 384,83 м2 відсутні конструктивні
елементи стін та перекриття, закладено двері. Конструктивні елементи міжповерхового перекриття та підлоги закриті дахом – металочерепиця по дерев’яній обрешітці.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 28 травня 2021
року.
Після опублікування 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 електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація нежитлового приміщення загальною площею 710,0
м2 (другий поверх) 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, затверджених 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».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 5 982 044,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 991 022,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 991 022,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 598 204,40 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 299 102,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 299 102,20 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
20.04.2021 № 290.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-Р-2020-12-04-000001-3.
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.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
59 820,44 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 29 910,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 29 910,22 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
будинку оператора ГРС літ. «А1,а», сараю літ. «Б», вбиральні
літ. «В» за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19а

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – будинок оператора ГРС
літ. «А1,а», сарай літ. «Б», вбиральня літ. «В».
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19а.
Назва балансоутримувача: ПрАТ «Каплинцівське» (код за ЄДРПОУ
05529308) за адресою: с. Каплинці, Пирятинський р-н, Полтавська
обл. Телефон для довідок (0535) 83-33-06.
Рівень будівельної готовності конструктивних елементів, у %: будинок оператора ГРС, літера «А1» – 66 %, сарай, літера «Б» – 61 %.
Відомості про об’єкт
Назва
Будинок
оператора ГРС
літ. «А1,а»;
сарай
літ. «Б»;
вбиральня
літ. «В»

Адреса

ЗаРеєФункгальна стра- ціональне
площа ційний викорис(м2) номер
тання

2324385253238

4. Додаткова інформація

hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлове
приміщення загальною площею 710 м2 (другий поверх).
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.
Назва балансоутримувача: Державна установа «Сумська обласна
фітосанітарна лабораторія» (код за ЄДРПОУ 38396920).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 40035,
м. Суми, вул. Івана Сірка, 9, тел./факс (0542) 60-59-21, Е-mail:pr@
fitolab.gov.ua.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

153,2

Приватизація громадського будинку загальною площею 911,7
м2 за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 53 558,99 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 779, 50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 26 779,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 5355,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2677,95 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 2677,95 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

1. Інформація про об’єкт приватизації

Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за 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 за 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 за 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до
14.00 за місцезнаходженням: Сумська обл., м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92.
ПІБ контактної особи на об’єкті: завідувач загального відділу
Левченко Віктор Васильович, тел. (066) 815-52-08.
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.

Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19а

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлового
приміщення загальною площею 710,0 м2 (другий поверх) за
адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92

Державна.
Держпродспоживслужба України

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Д а т а т а ч ас п р о веде н н я ау к ц і о н у : 2 8 т р а в н я
2021 року.
Після опублікування 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 аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

597042059101

2. Інформація про аукціон

–

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Наказ, серія та номер: 469,
виданий 23.03.2021, видавник: Фонд державного
майна України; технічний
паспорт, серія та номер:
1729, виданий 23.11.2020,
видавник: ТОВ БТІ М; Витяг
з Єдиного реєстру об’єктів
державної власності щодо
державного майна, серія та
номер: 10-15-5922, виданий
18.03.2021, видавник: Фонд
державного майна України

Державна,
власник:
Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Полтавській та
Сумській
областях

Об’єкт незавершеного будівництва – будинок оператора ГРС
літ. «А1,а», сарай літ. «Б», вбиральня літ. «В» загальною площею
153,2 м2 являє собою окремо розташовані дві громадські будівлі
та вбиральню. Інженерне обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення – відсутнє.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом
окремо не відводилась.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Д а т а т а ч ас п р о веде н н я ау к ц і о н у : 2 8 т р а в н я
2021 року.
Після опублікування 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 електро-
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відомості
приватизації

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – будинку оператора ГРС літ. «А1,а», сараю літ. «Б», вбиральні літ. «В» загальною
площею 153,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19а здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 11239,92 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5619,96 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 5619,96 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1123,99 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 562,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 562,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу: без умов.

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36020
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
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.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних 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 17-00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Іскін Олександр Якович, телефон
(067) 463-16-32, адреса електронної пошти: n.bilovol@kernel.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до
17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва
з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
16.04.2021 № 390.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов –112,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 56,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 56,20 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.



№ 21 (1366)

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 (магазину) загальною площею 42,6 м2 за
адресою: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка,
вул. Перемоги, 27а, що перебуває на балансі ВАТ
«Куп’янський цукровий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00373215)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(магазин) загальною площею 42,6 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Куп’янський цукровий
комбінат», код за ЄДРПОУ 00373215), в стані припинення.
Місцезнаходження балансоутримувача: 63702, Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Заоскольська (колишня Фрунзе), 3.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва
Нежитлова будівля
(магазин)

Адреса
розташування
Харківська
обл., Дворічанський р-н,
с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а

ЗаФункРеєстраФорма
гальна
ціональне Підстава виникнення
ційний
власності
площа
признаправа власності
номер
та власник
(м2)
чення
42,6

–

1230.1
Торгові
центри,
універмаги, магазини

Свідоцтво про право
власності № 37 від
28.03.2001, видане
на підставі рішення
виконкому Тавільжанської сільської ради
від 13.06.2000 № 67

Державна.
Держава в
особі Верховної Ради
України

Опис об’єкта: одноповерхова окремо розташована будівля
літ. «А» площею 42,6 м2 з підвалом літ. «Б» площею 9,3 м2, загальною
площею 51,9 м2. Рік побудови – 1968. Літ. «А»: фундамент бутобетон
з цегляним цоколем; стіни цегляні, перегородки – дерев’яні, оштукатурені; покрівля шиферна двоскатна, перекриття – дерев’яні балки;
підлога – дощата, цементна. Літ. «Б» – стіни та перегородки – цегла,
перекриття – з/б. Стан об’єкта – незадовільний, фізичний знос будівлі становить 53 %. Тривалий час не використовується, потребує
капітального ремонту.
Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у
Віртуальній кімнаті даних на сайті: privatization.gov.ua.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена.
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 і час проведення аукціону: 28 травня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електронного
аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 30300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 15150,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 15150,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3030,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1515,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1515,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях витрати, понесені на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину)
загальною площею 42,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а, у розмірі 3950,00 грн
(три тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп. ).

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR

№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT-код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код:
KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New
York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл.,
Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Харківська обл., 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 15.04.2021
№ 01137.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000011-1.
Період між аукціонами:
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 кожного із способів продажу:
аукціону з умовами – 303,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 151,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 151,50 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – медсанчастини-поліклініки за
адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2,
балансоутримувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: медсанчастинаполіклініка.
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна
М. В., 2.
Назва балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 19 відсотків.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)
Назва
Об’єкт незавершеного
будівництва –
медсанчастинаполіклініка

Площа
Реєоснови страАдреса
розташування (забудо- ційний
ви), кв.м номер
Донецька обл.,
м. Маріуполь,
вул. Радіна
М. В., 2

1436,3
1570405714123

нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності та
власник

Технічний паспорт,
виданий МКП Маріупольське БТІ; наказ
про прийняття рішення
про приватизацію; наказ про затвердження
переліків об’єктів малої
приватизації

Державна.
Регіональне
відділення
Фонду державного майна України
по Донецькій
області

Опис об’єкта:
ОНБ повернуто у державну власність за рішенням суду. Дата
початку будівництва (згідно з технічним паспортом) – 1987, інформація щодо дати закінчення будівельних робіт відсутня. Згідно з інформацією з технічного паспорта висота цокольного поверху – 2,0
м, висота будівлі – 27,0 м, підвал висотою 2,06 м. Фактично являє
собою каркас дев’ятиповерхової будівлі, дах відсутній. Комунікації
(вода, електроенергія, опалення, каналізація) відсутні. Фундамент
виконано із залізобетонних блоків, перекриття – залізобетонні плити. Спостерігаються сколи бетону з оголенням залізної арматури та
руйнування розчину у швах фундаменту. Стінові панелі – залізобетонні плити, зовнішнє та внутрішнє оздоблення – відсутнє, багаточисельні сколи бетону, тріщини, оголена залізна арматура зі слідами
корозії. Котлован по периметру виконаний із залізобетонних блоків,
має часткове перекриття залізобетонними плитами. Консервація
об’єкта не проводилася.
Поряд з об’єктом незавершеного будівництва розташований житловий сектор приватної забудови, міська лікарня, загальноосвітня
школа, дитячий садок, продовольчий ринок та зупинки громадського
транспорту. У безпосередній близькості розташована промислова
зона металургійних та машинобудівних підприємств.
Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у
віртуальній кімнаті даних на https://privatization.gov.ua/.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій
розташовано об’єкт, в приватну чи комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не відбувалось,
кадастровий номер не присвоювався, інформація про наявність обтяжень відсутня.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 травня 2021 року.
Після опублікування 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, аукціоні із зниженням стартової ціни (кінцевих строк подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною

28 квітня 2021 року
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відомості
приватизації

hh Найменування об’єкта приватизації: Дитячий оздоровчий
табір «Лазурний».
Місцезнаходження: Донецька обл., Мангушський р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74. Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Відомості про нерухоме майно
№
з/п
1

2

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 19.04.2021 № 01179.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000003-2.
Період між аукціонами:
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 – 6 556,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 278,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 278,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Основне
літ. «А-2»,
складові:
ґанки а-а3,
льох
Основне
літ. «Б-2»
складові:
ґанок б

3

Основне
літ. «В-2»
складові:
ґанок в

4

Основне
літ. «Г-2»
складові:
ґанки г-г4

5

Основне
літ. «З-1»

6

Основне
літ. «Д-1»
складові:
прибудова
Д ґанок д
Основне
літ. «Ж-1»
складові:
ґанки ж-ж2

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT-код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код:
KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New
York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2. Балансоутримувач відсутній, об’єкт
у вільному доступі.
Організатор аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-03-14.

Назва

7

8

Основне
літ. «И-1»

9

Основне
літ. «К-1»

10 Основне
літ. «Л-1»

11 Огорожа, 1

12 Замощення, 1

13 Трансформаторна
літ. «М-1»
14 Трансформаторна
літ. «П-1»
15 Вбиральня
літ. «Н»

16 Склад
літ. «О-1»
складові:
ґанок О1
17 Склад
літ. «С-1»

18 Сарай
літ. «Р-1»

19 Сарай
літ. «Ф-1»

20 Навіс
літ. «Т»

21 Навіс
літ. «Х»

22 Навіс
літ. «Ч»

23 Навіс
літ. «Ц»

24 Насосна
літ. «У»

Загальна Реєстр. Функціональне
площа номер призначення
(м2)
Донецька обл., 1680,5;
1230.4 Їдальні,
Мангушський
104,7
кафе, закусочні
р-н, с. Юр’ївка,
та т. ін.
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 704,3
1212.2 Дитячі та
Мангушський
сімейні табори
р-н, с. Юр’ївка,
відпочинку
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 704,3
1212.2 Дитячі та
Мангушський
сімейні табори
р-н, с. Юр’ївка,
відпочинку
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 1290,5
1212.2 Дитячі та
Мангушський
сімейні табори
р-н, с. Юр’ївка,
відпочинку
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 220,5
1212.2 Дитячі та
Мангушський
сімейні табори
р-н, с. Юр’ївка,
відпочинку
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 298,6
1261.9 Будівлі
Мангушський
для публічних
р-н, с. Юр’ївка,
виступів інші
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
172
1230.4 Їдальні,
Мангушський
кафе, закусочні
р-н, с. Юр’ївка,
та т. ін.
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 144,2
1274.4 Будівлі
Мангушський
лазень та прар-н, с. Юр’ївка,
лень
вул. Набережна, 74
Донецька обл., 306,6
1264.4 ПоліМангушський
клініки, пункти
р-н, с. Юр’ївка,
медичного обвул. Набережслуговування та
на, 74
консультації
Донецька обл., 22,8
1274.6 ГоспоМангушський
дарські будівлі
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2421.1 ОгороМангушський
дження
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2112.5 МайдаМангушський
ни, тротуари та
р-н, с. Юр’ївка,
пішохідні зони
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2224.3 ТрансМангушський
форматорні
р-н, с. Юр’ївка,
станції та підвул. Набережстанції місцевих
на, 74
електромереж
Донецька обл.,
–
2224.3 ТрансМангушський
форматорні
р-н, с. Юр’ївка,
станції та підвул. Набережстанції місцевих
на, 74
електромереж
Донецька обл.,
–
1274.6 ГоспоМангушський
дарські будівлі
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
1252.8 Склади
Мангушський
універсальні
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
1252.8 Склади
Мангушський
універсальні
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
1274.6 ГоспоМангушський
дарські будівлі
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
1274.6 ГоспоМангушський
дарські будівлі
р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2999.9 Інші
Мангушський
інженерні спор-н, с. Юр’ївка,
руди
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2999.9 Інші
Мангушський
інженерні спор-н, с. Юр’ївка,
руди
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2999.9 Інші
Мангушський
інженерні спор-н, с. Юр’ївка,
руди
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2999.9 Інші
Мангушський
інженерні спор-н, с. Юр’ївка,
руди
вул. Набережна, 74
Донецька обл.,
–
2222.9 СпоМангушський
руди місцевих
р-н, с. Юр’ївка,
трубопровідних
вул. Набережсистем інші
на, 74
Адреса
розташування

Підстава
Форма
виникнен- власності
ня права та власвласності
ник

Відомості про земельні ділянки
Площа Кадастроземель- вий номер
Адреса
розташування ної ділян- земельної
ки (м2)
ділянки
Земель- Донецька
47612
–
на ді- обл., Манлянка гушський р-н,
с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74
Назва

Цільове
призначення
земельної
ділянки
Для розміщення
дитячого оздоровчого центру
«Лазурний» в
с. Юр’ївка

Форма власності, підстава
на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна, державний акт
на право постійного користування земельною ділянкою відповідно до рішення
Ялтинської селищної ради
народних депутатів від
12.12.2001 № 284

Договори оренди: відсутні.
Інформація про об’єкт: повний перелік рухомого та нерухомого
майна наведено в інвентаризаційному описі, розміщеному в віртуальній кімнаті даних на: https://privatization.gov.ua.

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 травня 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

Державна.
Фонд державного майна України

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 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:
аукціону з умовами – 655 600,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 327 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 327 800,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 65 560,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 32 780,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 32 780,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – медсанчастини-поліклініки за адресою: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2, у розмірі 7000,00 грн (сім тисяч
грн 00 коп. ).

1. Інформація про об’єкт приватизації

Технічний паспорт виданий 31.03.1997. Лист ФДМУ від 21.06.2013 № 15/22

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – Дитячого оздоровчого
табору «Лазурний» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74

1143122914239

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового 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.

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 – 10 475 350,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 5 237 675,00
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 237 675,00 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 – 1 047 535,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 523 767,50
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 523 767,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду КВЕД 55.20 діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання) діяльності об’єкта приватизації (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р «Деякі питання діяльності
дитячих оздоровчих закладів»);
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 – об’єкта соціально-культурного призначення – Дитячого оздоровчого табору «Лазурний» за адресою: Донецька обл.,
Мангушський р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74, у розмірі 15 800,00
грн (п’ятнадцять тисяч вісімсот грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
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 за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT-код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код:
KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New
York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл.,
Мангушський р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1,
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відомості
приватизації

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, – Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у
віртуальній кімнаті даних на сайті: privatization.gov.ua.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не
виділена.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.

5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 травня 2021 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна
торгова система автоматично встановлює для кожного електронного
аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (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.

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 20.04.2021
№ 01-04-03860.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 104 753,5 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 52 376,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 52 376,75 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі телефонної станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2
за адресою: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще
Урожайне, вул. Поштова, 1, що перебуває на балансі ПАТ
«МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля телефонної
станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2.
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н,
с-ще Урожайне, вул. Поштова, 1.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за
ЄДРПОУ 05394759).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 85551,
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Урожайне, вул. Центральна, 23; (06243) 9-48-42.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

Будівля
телефонної станції
літ. А-1

ЗаРеєстра- ФункціоАдреса розташу- гальна
ційний нальне приплоща
вання
номер
значення
(м2)
Донецька обл., 91,9
1247.7
ВеликоновосілБудівля
ківський р-н,
телефонної
с-ще Урожайне,
станції
вул. Поштова, 1
1770914214212

Назва

Підстава виФорма
никнення пра- власності та
ва власності
власник
Витяг з Єдиного реєстру
об’єктів
державної
власності від
20.12.2018
№ 26129

Державна. Фонд
державного майна
України

Опис об’єкта: одноповерхова окремо розташована виробнича
будівля літ. А-1 площею 91,9 м2. Рік побудови – 1968. Висота приміщень – 2,62. Фундамент будівлі – бутовий камінь; стіни – шлакоблок,
поверх нанесена штукатурка; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; двері, вікна – дерев’яні, підлога – бетон, дощата. Фізичний знос
будівлі – 39,4 %. Будівля тривалий час за цільовим призначенням не
використовується, потребує ремонту.

2. Інформація про аукціон

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 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:
аукціону з умовами – 60700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 30350,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 30350,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6070,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3035,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 3035,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій
та Луганській областях витрати понесені на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої
приватизації – окремого майна – будівлі телефонної станції літ. А-1
загальною площею 91,9 м2 за адресою: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Урожайне, вул. Поштова, 1, у розмірі 3399,00 грн
(три тисячі триста дев’яносто дев’ять грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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: установка радіотрансляційна, інв.
№ 4500752, підсилювач трансляційний, інв. № 4501042, тир,
інв. № 1001385. Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Кривий Ріг,
50026.
Балансоутримувач майна: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
нанесених державі за незбереження об’єктів державної власності у
кількості 3 одиниць.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2021.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі внаслідок незбереження державного майна (обладнання, окремі будівлі). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,2 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною площею 120,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач майна: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ
21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,55 тис. грн.
 3.Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею 41,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
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Балансоутримувач майна: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ
21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,55 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – склад
ПММ, літ. М, загальною площею 19,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11.
Балансоутримувач майна: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ
21560766).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,55 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
hh заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
hh конкурсну пропозицію;
hh документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою
формою;
hh інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду державного
майна України від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT-код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код:
KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York,
USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька обл.,
Великоновосілківський р-н, с-ще Урожайне, вул. Поштова, 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
адреса: 61057, Харківська обл., 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 16.04.2021
№ 01144.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-05-29-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціону з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 607,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 303,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 303,50 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Департамент оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності,
т. 200-36-36
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до
14 травня 2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 20.05.2021 об 11.00 у регіональному
відділенні 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.

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

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлове приміщення банківської будівлі
загальною площею 105,7 м2, що перебуває на балансі Житомирської районної державної адміністрації (правонаступник Пулинської
районної державної адміністрації).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Пулинський
р-н, с. Соколів, вул. Миру, 4г.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна.
Дата оцінки: 31.03.2021.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт
з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 4000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки – окрема будівля.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).

28 квітня 2021 року
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До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
hh заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає конкурсну документацію.
 Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. «Г-1»
загальною площею 182,3 м2 з обладнанням. Балансоутримувач:
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає 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, 700-75-60, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 1 (одна) – окремо розташована нежитлова
будівля загальною площею 182,3 м2 з обладнанням: холодильник
«Апшерон», ламінатор ЛД-1, електрокардіограф, ін’єктор безігольний БИ-1М, стоматологічна установка УС-30, апарат УЗТ-101, апарат «Тонус-2М».
Розмір земельної ділянки, усього: земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділена. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата інвентаризації. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
основних засобів суб’єктів господарювання (будівлі, обладнання).
 2. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі за встановленим
фактом нестачі основних засобів та МНМА зі складу єдиного
(цілісного) майнового комплексу «Азовський судноремонтний
завод», переданого в оренду ТОВ «СРЗ» за договором оренди
від 17.06.2003 № 1055/03.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків
відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-76-45, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): нестача основних засобів: кран плавучий «А.Черноусов», інв. № 12767 – 1 од.; компресор 4 ВУ1-5/9, інв.
№ 13773 – 1 од.; кондиціонер БК-2300, інв. № 13907 – 1 од.; нестача
МНМА: апарат асв-2 (протигаз), інв. № 0321005/1 – 1 од.; апарат
асв-2 (протигаз), інв. № 0321005/2 – 1 од.; бачок для питної води,
інв. № 0321004 – 1 од.; машина пральна «Донбас», інв. № 0321007 – 1
од.; світильник н 56-64, інв. № 0321002 – 1 од.; стетоскоп електр., інв.
№ 0321003 – 1 од.; тиски слюсарні, інв. № 0421006 – 1 од.; штангель
циркуль, інв. № 0421010 – 1 од.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2021: основних
засобів – 716672,61 грн.; МНМА – 0,0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 10,0 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 20 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки збитків (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування якого призвело до завдання збитків) та/
або судноплавних засобів (самохідних, несамохідних, їх складових),
машин та обладнання.
 3. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели
до завдання майнової шкоди державі за встановленим фактом
нестачі основних засобів та МНМА зі складу єдиного (цілісного) майнового комплексу ДВП «Каранський кар’єр», переданого в оренду ТОВ «СВД» за договором оренди від 06.08.2003
№ 1074/2003.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 87124, Донецька область, Волноваський р-н, смт Мирне.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків
відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 700-76-45, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: розробка гравійних та піщаних кар’єрів, видобуток каменю для будівництва.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів): нестача у кількості 54 од.: цистерна (резервуар
1587), інв. № 109 – 1 од.; апаратура ПГСИ-30, інв. № 1144 – 1 од.; бульдозер Д-170 дв.373136, інв. № 1674 – 1 од.; бульдозер ДЗ-171 дв.54.851,
інв. № 1611 – 1 од.; бульдозер Т-170 М-01В1№ Т9919ДЦ, інв. № 1679 – 1
од.; бульдозер Т-170 М1.01 дв.1865 ш.23826 (139212), інв. № 1648 – 1
од.; бурстанок СБШ-250 № 11, інв. № 2214 – 1 од.; грохот ГИЛ-43 № 4,
інв. № 1476 – 1 од.; грохот ГИЛ-52, інв. № 1547– 1 од.; конвеєр ЛК-2,
інв. № 16/1 – 1 од.; конвеєр ЛК-4, інв. № 1968 – 1 од.; екскаватор ЕКГ5А № 1 № 9927 ТДЦ шас847 (заводський), інв. № 1196 – 1 од.; екскаватор ЕКГ 5А № 4 №10565(заводський), інв. № 1488 – 1 од.; дизельгенератор, інв. № 01043 – 1 од.; компресор ДК № 8М2 (заводський),
інв. № 02256 – 1 од.; ячейка ЯКНО-6, інв. № 1471 – 1 од.; насос КМ-8065-160, інв. № 1692 – 1 од.; радіостанція Граніт – 3 од.; зварювальний
апарат пересувний Т-37М, інв. № 1365 – 1 од.; трактор «Білорусь» МТЗ,
інв. № 1676 – 1 од.; трактор Б-170 дв.1568 шасі 23594, інв. № 1689 – 1
од.; екскаватор ЮМЗ дв.4Е4847 шасі 754291, інв. № 1321 – 1 од.; а/в
ГАЗ-53 дв.221285 шасі 1056812, інв. № 57052 – 1 од.; а/в РАФ 2203
дв.101337 шасі 227306, інв. № 1660 – 1 од.; а/в УАЗ-2206 дв.Х1001138,
інв. № 1681 – 1 од. та інше; нестача МНМАу кількості 1769 од.: багети;
відра оцинковані; гардини; домкрати; калькулятори; ключі гаєчні 12*14;
ключі гаєчні 12*17; ключі трубні; комплекти для різки металу; котли; лопати; маски зварювальні; вогнегасники; патрони; різаки; тепло вентилятори; штангенциркулі та інше.
Балансова залишкова вартість станом на 01.03.2021: основних
засобів – 6 777 899,10 грн; МНМА – 36 157,87 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 15,0 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 20 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
збитків (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестачі,
знищення, псування якого призвело до завдання збитків) та/або необоротних активів суб’єктів господарювання: машини, обладнання,
прилади, колісні транспортні засоби, у тому числі спеціалізованого та
спеціального призначення.
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 державного майна України від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650), зі змінами (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 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 запечатаному конверті, яка
складається з:
yyконкурсної 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. У своїй конкурсній пропозиції претендент
повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законом;

yyдокументів 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);
yyпідтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
hh заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
hh письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби);
hh 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 через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному 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 державного 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності

 Об’єкт оцінки: будівля загальною площею 265,9 м2, що
увійшла до складу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Плодвинконсерв».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки – Державне
підприємство «Плодвинконсерв».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27.
Мета проведення оцінки: визначення справедливої вартості для
цілей бухгалтерського обліку.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2021.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 4 000,00 грн.
 Конкурс відбудеться 12 травня 2021 року о 15.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 11.30 06 травня 2021 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, який відбудеться 12 травня 2021 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Фонду державного майна України (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ З ВІДБОРУ БУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся
12.03.2021
1. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будівля
котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008), які
не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ
«Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв.
№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. № і2300001016300005), склад ПММ, літ. М, (інв. № і230000-1016300006), які
не увійшли до статутного капіталу господарського товариства ВАТ
«Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
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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 – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11,

вхід в підвал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 32,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а.
Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської служби
України (ЄДРПОУ 40477689).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
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Вартість послуг – 4800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –7.
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 – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг –12500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 34,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3.
Балансоутримувач: ДП «Центр державного земельного кадастру»
(ЄДРПОУ 21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2020.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 4500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове
приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею
1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
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 за 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 – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
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 – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
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 – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про підсумки конкурсу від 11.03.2021 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
№
з/п
1

Переможець –
Строк викосуб’єкт оціноч- Вартість нання робіт
ної діяльності
(день)
Визначення ринкової вартості об’єкта для подальшої приватизації
Окреме майно – повітряна лінія електропе- ТОВ «Європей9900
5
редачі напругою 110 кВ ДОН-1 та ДОН-2 за ський центр
адресою: Київська область, м. Біла Церква, консалтингу та
вул. Леваневського, 83, які під час приоцінки»
ватизації не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Валса»
Назва об’єкта

 ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 10.03.2021
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на
аукціоні):
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту – будівлі літ. Л (столярний цех) загальною площею 65,3 м2 за адресою: Чернігівська
область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 90 (вартість робіт з оцінки – 3560
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитловій будівлі загальною площею 73,9 м2 за адресою: Чернігівська область, Менський
р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4 (вартість робіт з оцінки – 3560 грн,
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строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 11.03.2021
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 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, 1б. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 5200 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
 ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна від 25.02.2021
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: Федоренко Алла
Анатоліївна.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс – Новодністровська державна швейно-трикотажна
фабрика (код за ЄДРПОУ 25077191, м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область).
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Вартість та строк виконання робіт: 20000,00 грн (двадцять тисяч
грн) та 18 календарних днів.
 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності від 03.03.2021
1. Окреме майно – нежитлова будівля (літ. К) площею 97,0 м2.
Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1400,00 грн без ПДВ.
2. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, А, хлів, Б, вбиральня В, загальною площею 217,9 м2. Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Фізкультурна, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Бізнес-Консалтинг».
Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2900,00 грн без ПДВ.
По об’єктах:
окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція
«Льон» – 1 шт., радіостанція «Карат» – 2 шт., стіл для засідань – 1
шт., палатка техперевірки протигазів – 1 шт., друкарська машинка
«Листвиця» – 1 шт., рентгенометр ДП – 5В – 3 шт., за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34;
окреме майно – гараж Б-1 загальною площею 37,3 м2 за адресою:
Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності (вул. Жовтнева), гараж 1
відповідно до п. 8 розділу III Положення конкурс щодо цих об’єктів
вважається таким, що не відбувся.
Заступник голови комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу щодо вищезазначених об’єктів.
 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності від 17.03.2021
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна
башня 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2 за
адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 50.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2250,00 грн без ПДВ.
По об’єктах:
автомобіль ЗИЛ-431412, реєстраційний номер АС9046АР. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3;
група інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка (80 шт.);
дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); індивідуальний пакет (50
шт.); комплект ІДК (6 шт.); костюм ЛІ (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.);
протигаз (217 шт.); респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.);
санітарні сумки (4 шт.) за адресою: Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Ковельська, 239
відповідно до п. 8 розділу III Положення конкурс щодо цих об’єктів
вважається таким, що не відбувся.
Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу щодо вищезазначених об’єктів.
 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 25.03.2021
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс
будівель, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1.
Балансоутримувач: Бобринецька районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700393).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: основні засоби
– 16 одиниць, багаторічні насадження – 11 одиниць (згідно з матеріалами інвентаризації).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
31.01.2021 – 5 388,5 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
28.02.2021.

Площа земельної ділянки, га: 0,6773.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – Бобринецький
район, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та обслуговування адміністративних будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного
користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності) – .
Замовник/платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: комплекси будівель та споруд, багаторічні насадження.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 7 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –10.
 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 25 березня 2021 року
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єкта, а саме: об’єкт малої приватизації
– будівля насосної станції загальною площею 32,4 м2 за адресою:
Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88.
Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні.
Переможець – ПП «ЕКСПЕРТ-РІВНЕ-КОНСАЛТ». Строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 700 грн.

 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 08.04.2021
1. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будівля
котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008), які
не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ
«Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації. Балансоутримувач:
ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП». Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до
завдання майнової шкоди державі в результаті пошкодження державного майна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв.
№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. № і2300001016300005), склад ПММ, літ. М, (інв. № і230000-1016300006), які
не увійшли до статутного капіталу господарського товариства ВАТ
«Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»). Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком». Місцезнаходження oб’єкта
оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Кушугум, вул. Історична,
11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в результаті
пошкодження державного майна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник/платник – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул.
Єгорова), 1. Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за
ЄДРПОУ 14311459). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020. Замовник/платник – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11, вхід
в підвал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1. Балансоутримувач: ПрАТ
«ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459). Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020. Замовник/платник –
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове
приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею
1 712,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м.
Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а. Балансоутримувач:
ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459). Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу. Замовник/
платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
6. 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 за
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 – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
7. 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 – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт 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 – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
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прийнято рішення про приватизацію
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Фонду державного майна України від 22.04.2021:
 № 674 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Шабалинівський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375332)
(16433, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 1);

 № 675 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Угерський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00374733) (82424,
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. І. Франка, 2);

 № 676 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Юрковецький спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 05459186)
(24040, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вул.
Миру, 259);

 № 677 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 05459140)
(23840, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Бджільна, вул. Заводська, 53);

 № 678 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Крисківський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375378) (16213,
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Криски, вул. Заводська, 1).

Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 26.04.2021:
 № 580 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеної
будівництвом ремонтної майстерні за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик, вул. Центральна, 64, балансоутримувач відсутній, орган управління – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях;

 № 581 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеного
будівництвом складу за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Петрик, вул. Центральна, 64а, балансоутримувач відсутній, орган
управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях;

 № 582 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеної
будівництвом кузні за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Петрик, вул. Центральна, 64б, балансоутримувач відсутній, орган
управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 21.04.2021 № 12/01-58-РП внесено зміни до наказу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях від 23.01.2020 № 12/01-36РП (із змінами). Пункт 1 наказу викладено в такій редакції: «1. Прийняти рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11,
вхід в підвал, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 1 та перебуває на балансі ПрАТ
«ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459)».
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 21.04.2021 № 12/01-59-РП внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 24.01.2020
№ 12/01-40-РП (із змінами). Пункт 1 наказу викладено в такій редакції:
«1. Прийняти рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної
частини літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична
(вул. Єгорова), 2а та перебуває на балансі ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ»
(код за ЄДРПОУ 14311459)».
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 21.04.2021 № 12/01-60-РП внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 23.01.2020
№ 12/01-35-РП (із змінами). Пункт 1 наказу викладено в такій редакції:
«1. Прийняти рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична
(вул. Єгорова), 1 та перебуває на балансі ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ»
(код за ЄДРПОУ 14311459)».
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 23.04.2021 № 12/01-62-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації
– окремого майна – автостоянки та будівлі майстерні у складі: будівля майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля сторожки
(тимч.) літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота – № 1,3; огорожа – № 2;
мостіння – І, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 64д та перебуває на зберіганні ТОВ «ЗЕКОМ» (код ЄДРПОУ 43079367).
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КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 22 квітня 2021 року
№ 13/304 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі (гараж для легкових автомобілів), розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
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 22 квітня 2021
року № 13/305 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 04 березня 2021 року № 13/163 в частині назви об’єкта – прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – гараж
Б-1 площею 63,9 м2, гараж Б-1-1 площею 23,1 м2, розташованого за
адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
21.04.2021 № 0406-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Іваньківський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 32741501
(Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Заводська, 1)
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Орган управління – Фонд
державного майна України.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
26.04.2021 № 0416-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності, окремого майна – металевого вагончика з газовим котлом, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Черкаський» (Черкаська область, Драбівській р-н, с-ще
Рецюківщина, вул. Миру), шляхом продажу на аукціоні без умов, балансоутримувач – Приватне акціонерне товариство «Черкаський»,
код за ЄДРПОУ 05390017.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 22.04.2021 № 612 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна «Нежитлове приміщення двоповерхової будівлі загальною площею 310,2 м2» за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 37, що
перебуває на балансі орендаря – Приватного малого підприємства
«Старт» (код за ЄДРПОУ 19200954), шляхом викупу.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях від 22.04.2021 № 624
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення «Спорткомплекс з інвентарем»
за адресою: м. Одеса, вул. Багрицького, 12а, що перебуває на балансі ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (код за ЄДРПОУ
03004808), шляхом викупу.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 20.04.2021 № 394
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею
24,3 м2 за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Дружби, 1, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892), орган
управління – Державна служба статистики України, шляхом продажу
на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 20.04.2021 № 395
прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежитлового
приміщення (приміщення АТС) в житловому будинку загальною площею 59,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Комарова, 4а, що перебуває на балансі Полтавської
експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» (код за ЄДРПОУ
21044912), орган управління – Державна служба геології та надр
України, шляхом продажу на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 20.04.2021 № 396
прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежилого
приміщення загальною площею 258,2 м2 за адресою: Полтавська
обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 8, приміщення 128, що перебуває на балансі Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах державного геофізичного
підприємства «Укргеофізика» (код ЄДРПОУ 21044912), орган управління – Державна служба геології та надр України, шляхом продажу
на аукціоні без умов.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 20.04.2021 № 397
прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежитлових приміщень в житловому будинку загальною площею 75,2 м2 за
адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул.
Кременчуцька, 8, що перебувають на балансі Полтавської експедиції
по геофізичним дослідженням у свердловинах державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» (код за ЄДРПОУ 21044912), орган
управління – Державна служба геології та надр України, шляхом продажу на аукціоні без умов.

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 22.04.2021 прийнято
рішення про приватизацію окремого майна, а саме:
№
з/п
1

Наказ
Назва об’єкта
№
418 Транспортний засіб ВАЗ 21103
(ВМ1004АВ)

Адреса об’єкта
м. Суми, вул. Ковпака, 93

2

419

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ8309АВ)

Сумська область,
м. Глухів, вул. Індустріальна, 3

3

420

Транспортний
засіб ИЖ 27179
(ВМ4113АТ)

Сумська область,
м. Конотоп, вул. Лукіна, 2

4

421

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ9414ВІ)

Сумська область,
м. Конотоп, вул. Ярмаркова, 11, гараж, 2

5

422

Транспортний засіб ЗАЗ 110240
(ВМ1650АС)

Сумська область,
м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 26

6

423

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ0219ВР)

Сумська область, смт
Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1

7

424

Транспортний
засіб ИЖ 27179
(ВМ2096ВІ)

Сумська область,
м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39

8

425

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ4783АТ)

Сумська область,
м. Охтирка, вул. Слобідська, 183

9

426

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ3936АВ)

Сумська область,
м. Охтирка, вул. Слобідська, 183

10

427

Транспортний
засіб ИЖ 2717
(ВМ0143АН)

Сумська область, смт
Краснопілля, вул. Перемоги, 49

11

428

12

429

Транспортний засіб Сумська область,
DACIA (ВМ4985АВ) м. Путивль, просп.
Іоанна Путивльського, 34
Транспортний
Сумська область, смт
засіб ИЖ 27179
Недригайлів, вул. Сум(ВМ5320ВС)
ська, 1

13

430

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ2286ВІ)

Сумська область,
м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39

14

431

Транспортний засіб ВАЗ 21043
(ВМ5024АІ)

Сумська область,
м. Шостка, вул. Молодіжна, 30

Балансоутримувач
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
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Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській
області, код за ЄДРПОУ
21108013

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 22.04.2021 № 432
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею
29,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка,
пров. Припутня Олексія, 1, гараж 8, що перебуває на балансі Північносхідного офіса Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572), орган
управління – Державна аудиторська служба України, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію об’єктів малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 21.04.2021
№ 362 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
25.03.2021 № 271 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – школи на 264 учбові місця за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, c. Сущани» в частині зміни
адреси об’єкта.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 21.04.2021
№ 363 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
25.03.2021 № 272 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва – амбулаторії за адресою: Житомирська
обл., Олевський р-н, c. Жубровичі» в частині зміни адреси об’єкта.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 26.04.2021
№ 378 внесено зміни до наказу регіонального відділення від
17.02.2021 № 135 «Про прийняття рішення про приватизацію окремого майна – гаража загальною площею 93,5 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 13а, а саме: «Приватизувати
об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею
93,5 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Воб’яна,
13а шляхом продажу на аукціоні з умовами».

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
19.04.2021 № 01174 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 14.04.2021 № 01113 «Про
прийняття рішення про приватизацію окремого майна Караванського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт», а саме:
назву об’єкта викладено в такій редакції: «Окреме майно Караванського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП
«Укрспирт» у складі: (380268) Адміністративновиробнича будівля
«А-2» (заг. площа 4072,9 м. кв.); (380631) Компресорна «Б-1» (заг.
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відомості
приватизації

площа 51,7 м. кв.); (380632) Насосна «В-1» (заг. площа 42,4 м. кв.);
(380213) Прохідна і матеріальний склад «Г-1» (заг. площа 134,2 м.
кв.); (380512) Пождепо «Д-1» та кіоск «Д1-1» (заг. площа 99,8 м. кв.);
(380451) Будинок для приїзджих «Е-1» (заг. площа 110,4 м. кв.);
(380519) Вагова «Ж-1» (заг. площа 58,0 м. кв.); (380214) Матеріальний склад «З-1» (заг. площа 356,4 м. кв.); (380212) Склад для фарб
«И-1» (заг. площа 19,4 м. кв.); (380437) Телятник з прибудовою «К-1»
(заг. площа 473,4 м. кв.); (380216) Склад «К1-1» (заг. площа 177,8 м.
кв.); (380215) Склад «Л-1» (заг. площа 252,9 м. кв.); (380436) Телятник з прибудовою «М-1» (заг. площа 421,7 м. кв.); (380518) Гараж
«Н-1» (заг. площа 287,3 м. кв.); (380590) Кислотний цех «О-1» (заг.
Площа 264,3 м. кв.); (380630) Дизельня «П-1» (заг. площа 120,3 м.
кв.); (380642) Трансформаторна підстанція «Р-1» (заг. площа 64,1 м.
кв.); (380466) Спиртосховище «С-1», «С1-2» (заг. площа 636,2 м. кв.);
(380129) Котельня «Т-1» приміщення ГРУ «Т1-2» (заг. площа 731,5 м.
кв.); (380240) Механічні майстерні «У-1» (заг. площа 272,1 м. кв.);
(380564) Вуглекислотний цех «Ф-1» (заг. площа 305,2 м. кв.); (380697)
Матеріальний склад «Х-1» (заг. площа 67,2 м. кв.); (380368) артсвердловина «Ц3-1» (заг. площа 3,9 м. кв.); (501824) Спиртосховище (заг.
площа 76,1 м. кв.); (380597) Будівля вагової (заг. площа 34,2 м. кв.);
(380599) Зерносховище (заг. площа 1780,0 м. кв.); (501834) Будівля
для ж/д вагів (заг. площа 26,6 м. кв.); (380598) Будівля для мірників
(заг. площа 31,1 м.кв.); (501835) Будівля котельні (заг. площа 33,4 м.
кв.); (380602) Силос для зерна № 1 (заг. площа 33,2 м. кв.); (380603)
Силос для зерна № 2 (заг. площа 33,2 м. кв.); (380600) Підїздна площадка (заг. площа 420,0 м. кв.); (380121) Нежитлова будівля /клуб/
(заг. площа 489,6 м. кв.); (380003) Накопичувач для утилізації барди
№ 3; (380004) Накопичувач для утилізації барди № 2; (380005) Накопичувач для барди №1; (380006) Трубопровод для барды; (380015)
Чан для барди № 2; (380016) Чан для барди з робоч. місцем; (380127)
Диспетчерська (кіоск); (380128) Диспетчерська (кіоск); (380130) Паропровод; (380131) Труба кирпична Н=35м; (380132) Трубопровод с
хим. вод.; (380137) Деаэрационная; (380142) Ємкість для мазути;
(380143) Ємкість для соляного розчину; (380217) Паропровод;
(380222) емкость сбора отхода перегонки МА; (380233) Сухотруб к
матер. складу; (380266) Водопровод производства; (380267)
Воздуховоды 110 м2; (380269) Навіс під У 15 УГАР; (380270) Паропровод производства; (380271) Трубопровод технологический;
(380289) Емкость бродильная; (380290) Емкость бродильная;
(380291) Емкость бродильная; (380292) Емкость бродильная;
(380293) Емкость бродильная; (380294) Емкость бродильная;
(380295) Емкость бродильная; (380296) Емкость бродильная;
(380297) Емкость бродильная; (380298) Емкость бродильная;
(380299) Емкость слабоград.жидкости; (380300) Емкость станд. сив.
масла Q-100 дал; (380306) Колонна окончательной очистки; (380329)
Приемная емкость серной кислоты; (380330) Приймальна ємкість
для формаліну; (380331) Приемная емкость эфирн - Q 890 дал;
(380332) Промежут.ем д/сив.масла Q - 60 дал; (380333) Расходная
емкость серной кислоты; (380337) Спиртоприемная емкость (4200
дал); (380340) Тамбуршлюзы в гл. корпусе; (380353) Чан бродильный
№ 1; (380354) Чан бродильный № 4; (380355) Чан бродильный № 2;
(380356) Чан бродильный № 3; (380433) Навіс для сіна № 1; (380434)
Навіс для сіна № 2; (380435) Навіс для сіна № 3; (380448) Сухотруб
к сенохранил.; (380465) Диспетчерська (кіоск); (380467) Резервуар
для эфиров № 3 (7135,0 дал); (380468) Емкость слабоград. жидк.;
(380478) Резервуар для ефірів № 1 (4968,0 дал); (380479) Резервуар
для сивушного масла № 6 (3163,0 дал); (380480) Резервуар для спирта № 2 (4926,0 дал); (380481) Резервуар для спирта № 4 (21528,5 );
(380482) Резервуар для спирта № 5 (21414,0 дал); (380483) Резервуар для спирта № 7 (18617,0 дал); (380484) Сухотруб к спиртохран.;
(380502) Заборная секція; (380503) Заборная секція; (380504) Заборная секція; (380505) Заборная секція; (380506) Заборная секція;
(380507) Заборная секція; (380508) Ограждение стойки и сетки металлические; (380509) Ограждение, фундаменты и стены кирпичные;
(380510) Панельное ж/б ограждение и ж/б столбы 51; (380513) Секция заборная метал. (Зшт); (380514) Секция заборная металлическая; (380529) Приемный бункер мазута; (380530) Резервуар для
мазута № 1; (380531) Резервуар для мазута № 2; (380533) Сухотруб
к гаражу; (380560) Вентиляционная система; (380561) Водопровод
к углекислоте; (380562) Паропровод; (380563) Трубопровод подачи
СО2; (380568) Ємність для технічної води; (380587) Водопровод;
(380588) Бардопровід № 1; (380589) Трубопровод подачи СО2;
(380593) Емкость 20 м3; (380601) Резервуар для спирту № 2; (380604)
Трубопровод для спирту; (380605) Трубопровод для тушения силосов; (380628) Воздушная линия электропередач (1984); (380629)
Воздушная линия электропередач (1985); (500271) Відстійник для
барди № 4 (проект. докум.); (501934) Панельне огородження експедиції; (501935) Пожарна ємкість для води 60 м3; (501936) Приймальна ємкість для мазута; (501937) Резервуар для мазута з насосом і ел. Двигуном; (501938) Резервуар для спирту № 1; (501939)
Трубопровід для пеногасін. Спирту; (501940) Елеватор зерновий з
електродвигуном; (11) Автомобіль LEXUS GS 350 (АІ 2500 EX); (15)
Автомобіль Volvo S 80 (АB 5502 AА); (380535) А/м ГАЗ-2705; Газель;
(380536) А/м ЗИЛ ММЗ-554 М АХ0513 КХ; (380537) А/м ЗИЛ-130;
(380538) А/м ЗИЛ-ММЗ-554 М АХ 7640СВ; (380539) Автокран МАЗ
5337; (380540) Автомобиль ВАЗ-21213-110-00; (380541) Автомобиль
Газ 3110-406 «Волга»; (380542) Автомобіль MERSEDES- BENZ ВО
3761 АТ; (380543) Автосамосвал КАМАЗ-55102С; (380545) Волга
ГАЗ- 2410; (380546) КАМАЗ-с ідловий тягач; (380553) Трактор МТЗ80 (02.83); (380554) Трактор МТЗ-82 (02.83); (380555) Трактор Т-150;
(380556) Трактор Т-16М (12.92); (380544) Бульдозер ДТ-75 (1992);
(380548) Напівпричіп цистерна FAUVETGIRE ВО 5143 ХХ; (380549)
Прицеп (П/прицеп) КАМАЗ 5410 ОДАЗ; (380550) Прицеп к а/м КАМАЗ
(Автоцистерна); (380551) Прицеп НЕФАЗ-8560-12-02; (380552) Прицеп тракторный 2 ПТС-4; (380557) Тракторный погрузчик ТЛ-3А
гусеничный; (380558) Экскаватор МТЗ 82 05217 АХ; (380001) Колонна экстрак.ректифик.; (380002) теплообменник к десорберу 600;
(380007) Насос ГНОМ 40-25 з ел. дв. 5,5/3000 чугун; (380008) Насос
дренажний погружний, ГНОМ 40/25, ел. дв. 5,5 кВ; (380009) Насос
КН-80-15 кВт; (380010) Насос трехплунжерный; (380011) Насос
Х45/31 Д; (380012) Насос Х45/31Д; (380013) Насос Х50/50НЖ с дв.
18,5кВт; (380014) Хим. насос Х25/31К; (380017) Cистемний блок;
(380018) БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF232w; (380019) Компьютер;
(380020) Компьютер № 1; (380021) Компьютер № 2; (380022) Копир.
аппарат Canon IR 2016; (380023) Монитор; (380024) Монитор;
(380025) Монитор; (380026) Монитор; (380027) Принтер НР 2015d
СВ 367А ориг.; (380028) Системний блок IT-Block; (380030)
Системный блок; (380031) Системный блок; (380032) Системный
блок; (380034) Кондиционер; (380035) Кондиционер LG S07LHP;
(380036) Кондиционер LG S-09LH; (380037) Кондиционер LG S-18LHP;
(380038) Лічильник банкнот PRO 40U; (380048) Монитор; (380049)
Системный блок; (380050) Кондиционер; (380051) Монитор; (380052)
Процессор AMD Sempron LE-1200 с комплектуючими; (380055) Кондиционер LG S-18LHP; (380058) Компьютер «Альтаир»; (380060)
Принтер Samsung ML-1750; (380061) Пульт отображения информации гл. технолога; (380062) Кондиционер; (380063) Домофон;
(380064) Монитор 17 TFT; (380067) Компьютер «Альтаир»; (380068)
Кондиционер; (380076) Монитор Samsung 2223NW 22»; (380077)
Процессор AMD ATHLON 64Х25200 с комплектуючими; (380078) Кондиционер; (380086) Кондиционер LG С07LHW; (380087) Электрический
нагреватель GPH 9; (380088) Монитор; (380089) Монитор; (380090)
Системный блок; (380091) Кондиционер LG С07LH; (380095) Автоматика БРА; (380096) АСУ (380097) АСУ варки; (380098) АСУ котельной; (380099) Блок осушки воздуха/компрессор/; (380100) Клапан
МИМ-80; (380101) Клапан МИМ-80; (380102) Пульт компресорної
установки; (380104) Одноплатный промышл. Комп’ютер; (380107)
ЦАТС «Протон»ТУУ; (380108) Кондиционер CHIGO; (380111) Преобразователь расхода жидкости; (380113) Расходомер (ротаметр) Н
250/RR/DN25/PN40/E SK; (380114) Расходомер счетчик жидкости
ВР1; (380115) Расходомер/ротаметр Н250 RR M9/ESK; (380116) Регулятор оборотов эл/двигат электронный FR-E540-; (380117) Регулятор оборотов эл/двигат электронный FR-F740-; (380119) Щит КИП
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в бродильном; (380120) Щит КИП в варочном; (380124) Кондиционер
LG S-36LHP; (380133) Вентилятор ВД; (380134) Вентилятор ВДН11-2; (380135) ГРП; (380136) Деаэратор безкол.; (380139) Дымосос
ДН № 12 с эл. д. 55 квт/1000 об/м; (380140) Дымосос ДН№ 11 с
эл.д.55 квт 1500 об/м; (380141) Емкость для горячей воды; (380145)
Компрессор РМ-3142,00 (100/700); (380146) Котел ДКВР 20/13;
(380147) Котел паровой Шухова; (380148) Моечная машина высокого
давления; (380149) Насос 3М 40-200/7,5; (380150) Насос 3М 40200/7.5; (380152) Насос винтовой для мазута; (380154) Насос
мазутный НШ; (380156) Насос Х8/18Е с двигателем; (380157) Насос
ЦНС(Г) 38-198; (380158) Насос ЦНСГ 38х220; (380159) Насосний
агрегат ЦНСГ 38-220 з е. д.; (380160) Пальник газовий (2 шт); (380161)
Паровой котел ДКВР-10/13; (380162) Преобразователь частоты
45кВт; (380168) Сепаратор непрерывной продувки; (380169) Фильтр
механический; (380170) Фильтр механический; (380171) Фильтр
натрий-катионитовый; (380172) Фильтр натрий-катионитовый;
(380173) Фильтр натрий-катионитовый; (380174) Шкаф
электрический; (380175) Экономайзер к котлу ДКВР 20/13; (380176)
Экономайзер ЭБ-1-300; (380177) Экономайзер ЭП-1-236 к котлу
ДКВР 10/13; (380178) Электронасосный агрегат ЦНСк2/250(дв11/
кВт ВЗИ); (380179) Электротельфер; (380180) Электротельфер
(1974); (380181) РДГ-80 ВМ; (380182) Счетчик газа ЛТ-К-150-650063; (380183) БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF232w; (380184) Весы
электрич. AXIS A-500; (380185) Весы электрич. AXIS AD-50; (380186)
Газ.Хроматограф»Кристалл-2000М»; (380187) Генератор водорода
«Hydrogen»6л/ч 1,4 атм; (380188) Источ. бесп. питания Eaton NV
1400H; (380189) Кодиціонер leberg LBU-LOK13; (380190) Монитор
LG W1943SE-PF; (380191) Шафа сушильна СЕШ-ЗМ У; (380192) Шкаф
вытяжной; (380195) Весы лаборат.2кл точн.Ohaus AR 0640 nc ковпаком; (380197) Дистилятор ДЭ-25; (380199) Кондиционер; (380200)
Кондиционер; (380202) Кондиционер; (380210) Холодильник Стинол
232 Q; (380211) Электрофотокалориметр КФК-3; (380218) Ваккумнасос ВВН; (380219) Ваккум-сборник дистиллята; (380220) Вентилятор ВР-12-26-5; (380221) влагоотделитель; (380223) Куб
перегонный; (380225) насос 3 К6 водяной (2 шт); (380226) насос дистиллята ВКС (2 шт); (380227) Насос Х-45/31 No 1; (380228) Насос
Х-45/31 No 2; (380229) Насос Х-45/31 No 3; (380230) Насос Х-45/31
No 5; (380231) Принтер лазерный HP 6L; (380232) сборник конденсата; (380234) Теплообменник пластинчатый ПРО-5-31; (380235)
Теплообменник пластинчатый ПРО-5-31; (380242) Агрегат сварочный
ВДУ-504 (1984); (380243) Вальцевый станок No 1; (380244) Вальцевый
станокNo 2; (380245) Кузнечно-прессовое оборудование; (380249)
Оборудование «Крот-1»; (380250) Рабочее место сварщика; (380251)
Сварочный выпрямитель ВД-131; (380252) Сварочный выпрямитель
ВД-306 Д; (380253) Станок вертикально-сверлильный; (380254) Станок заточный для инструм.; (380255) Станок наждачный; (380256)
Станок токарно-винторезный; (380257) Станок токарно-винторезный;
(380258) Станок фрезерно-консольный; (380260) Токарный станок;
(380261) Установка «Буран» в комплекте; (380262) Установка УДГУ251 АС/ДС; (380265) Электротельфер 7т 15 кВ; (380272) Аппарат
чистой культуры; (380273) Бак горячей воды; (380274) Бак холодной
воды; (380275) Бражной сборник; (380276) Варочная колона;
(380277) Вентилятор No 6 приточ.вентиляции брод от; (380278) Вентилятор No 7 вытяж.бр.отд.; (380279) Вентилятор No 8 ЦВ 18 варочн.
Отд; (380281) Гостропарова головка; (380282) Дефлегматор;
(380283) Дисмембратор с электродвигателем; (380284) Дробилка
вертик. Молотковая; (380285) Дрожжанка с рубашкой; (380286)
Дрожжанка с рубашкой; (380287) Дрожжанка с рубашкой; (380288)
Дрожжанка с рубашкой; (380303) Кипятильник 400Вт; (380304) Кипятильник РК; (380305) Колонна концентр.примесей Q-600 мм;
(380307) Конденсатор А-10 кв.м.; (380308) Конденсатор вароч.отдел.; (380309) Контрольный снаряд ВК-2 No356; (380310)
Контрольный снаряд ВК-2 No358; (380311) Контрольный снаряд КС;
(380312) Мерник No 12 эфирн. Q-73.32 дал.; (380313) Мерник No 6
сив.масло Q-74,89 дал; (380314) Мерник No10 спирт; (380315) Мерник No11 спирт; (380316) Мерник спиртовой No 9 Q -74,75 дал;
(380317) Монитор 17» Samsung 730 BF TFT; (380318) Монитор 17»
Samsung 730 BF TFT; (380319) Монитор 19» Samsung 930 BF TFT;
(380320) Насос 2 /SEYK /32/002 лютера; (380321) Насос 2К -6 для
мойки вар.обор.; (380322) Насос 3 кВт для перекачки спирта;
(380323) Насос АСВН-80; (380324) Насос ВС-80,00,000,-02; (380325)
Насос для мойки обор.(Картер); (380326) Новый БРА; (380328) Приемн. ем. нестанд.сив/масла Q 160 дал; (380334) Смеситель; (380335)
Спиральный теплообменник 55 м2; (380336) Спиртоловушка;
(380338) Спиртоприемник (2093,0 дал); (380339) Станция ПКС-3,5А
переносная; (380342) Термопоточна установка; (380343)
Трехколонный брагоректиф. аппарат (ГДР); (380344) Фасадная
вывеска; (380345) Ферментатор; (380346) Ферментатор; (380347)
Ферментатор брод.отделения; (380348) Холодильник F-16 м2;
(380350) Царга колонны двойного кипячения Ф1600; (380351) Циклон
ЛИОТ%; (380352) Циклоны подработ.отделения; (380357) Чересной
бачек мерников; (380358) Электродвигатель 75/3000 4АМ250S2
1081; (380359) Эмульгатор Q -100 дал; (380360) Кипятильник S-27,5
кв.м; (380361) Кондиционер Carrier; (380362) Кондиционер Idea
ISR24HR; (380363) Кондиционер LG S09LHP; (380364) Кондиционер
LG S-18LHP; (380366) Артезианская скважина No1; (380367) Артезианская скважина No2; (380371) Агрегат непрерывной раз варки;
(380372) Аппарат дображивания; (380373) Бункер приемки зерна;
(380374) Бункер приемки прямоугольный; (380375) Выдерживательпаросепаратор; (380376) Дробарка молоткова А1-ДМ2Р-110М;
(380377) Дробилка No1; (380378) Дробилка Д3 ДДМ No 4; (380379)
Дробилка ДДМ No2; (380380) Дробилка ДДМ No3; (380381) Компрессор ВУЗ/8 No 2; (380382) Компрессор С07; (380383) Мотор редуктор ЗМП50-35,5-320; (380384) Мотор-редуктор на сборнике;
(380385) Насос 3-х плунжерный для подачи бражки; (380386) Насос
3-х плунжерный для подачи массы; (380387) Насос 3-х плунжерный
для подачи сусла; (380389) Насос ВВН 6/0,4 без двиг; (380390) Насос ВВН-12 в сборе с ел. Двигателем; (380391) Насос вертикальний
CV 20-14T; (380392) Насос Д 320-50А 55кВт; (380393) Насос К16030; (380394) Насос КМ 30/30 нж с дв. 5,5 кВт; (380395) Насос КМ 8050-200 (бражка дублер); (380396) Насос КМ50/50 раб.кол.НЖ (для
бражки); (380397) Насос КМ50/50 раб.кол.НЖ (сусла); (380398)
НасосКМ50/50 раб.кол.НЖ с ел.дв.15кВт/3000об.; (380399) Насос
КМ50/50 раб.кол.НЖ с ел.дв.15кВт; (380400) Насос консольный
К-20/30; (380401) Насос СД 50/10 выкачки дрожей; (380402) Насос
СД-160х45; (380403) Насос СД-160х45; (380404) Насос Х20/30нж с
двиг; (380405) Насос Х45/31Д; (380406) Насос Х-45/31Д (1985);
(380407) Насос центробежный GT DG-55; (380408) Насос ЦСНГ
30/165 мойки чанов; (380409) Насос ЭЦВ -6-10-110; (380410) Насос
ЭЦВ 6-10-140; (380411) Насос ЭЦВ 6-10-140; (380412) Насосная
станция; (380413) Насосний агрегат К65-50-160 з ел.дв; (380414)
Осахариватель-испаритель; (380415) Сепаратор; (380416) Силос
для зерна; (380417) Солодовый шнековый транспортер; (380418)
Таль электрич. 2т; (380419) Тельфер 1 Т Н 6 м (Болгария цепь);
(380420) Теплообменник 600ТНТ; (380421) Теплообменник труба в
трубе; (380422) У 15 УРАГ-12,35т стационарный 4 осн.платформы
12м; (380423) Элеватор No1; (380424) Элеватор No2; (380425)
Элеватор No3до силоса; (380426) Электростанция бензиновая TBSW200DC; (380428) Монитор; (380429) МониторSamsung 943N 19»;
(380430) Системный блок; (380431) Системный блок на базе С2D
E300/GA; (380432) Кондиционер LG С07LH; (380439) Вилы грейферне; (380440) Грабли валкове; (380443) Косилка роторная Z-169;
(380444) Культиватор КПСН-4Р; (380445) Плуг; (380447) Стогометатель; (380450) Электрический нагреватель GPH 9; (380456) Решетка;
(380460) Ворота; (380461) Компьютер; (380462) Копир.Canon FC336; (380469) Мерник No4 эфирный; (380470) Мерник No5 эфирный;
(380471) Мерник для спирта No 13; (380472) Мерник для спирта No7;
(380473) Мерник для спирта No8; (380474) насос 2 К-6 для воды;
(380475) Насос АС 711380; (380476) Насос АС 711380; (380477) Насос АСВИ 80 с двигат н/1500в; (380485) эл.двиг. АИМ 100 4 квт.;
(380486) Электродвигатель АИМ 100 4К ВТ; (380488) Строительные
леса; (380489) Бетономешалка; (380490) Вентилятор ВЦП6 с сило-

сом для опилок; (380491) Виброплита РЕN 16 С без бака; (380492)
Деревообрабатывающий станок; (380493) растворомешалка;
(380494) Станок универсальный; (380495) Шлифовально-ленточный
станок; (380497) Насос 3М 65-200/15; (380498) Насос CDXM 120/12;
(380499) теплообменник пл. 120 м2; (380500) Теплообменник
пластинчатый 800ТКГ-10м2; (380501) теплообменник площадью 20
м2; (380515) Доска почета; (380516) Мотопомпа пожарная (1974);
(380517) Мотопомпа пожарная (1990); (380520) Весы автомобильные
30 тн; (380523) Коммуникационный термінал; (380524) Комплект газовой аппаратуры; (380526) Котел электрический; (380527) Лафет
для перевозки труб.; (380528) Отвал; (380534) Щетка дорожня;
(380565) Автоматика; (380566) Блок осушки СО2; (380567) Весы РП150; (380569) Компрессор ЗУГМ (2 шт); (380570) Компрессор СО2
(Япон); (380571) Конденсатор; (380572) Конденсатор труба в трубе;
(380573) Масловлагоотделитель; (380574) Накопитель ЖУ; (380575)
Накопитель ЖУ(380576) Накопитель ЖУ; (380577) Накопитель РДХУ;
(380578) Насос вакуумный; (380579) Опрокидыватель баллонов;
(380580) Скруббер (2шт); (380581) Стапельная батарея; (380582)
стенд для испыт. Баллонов; (380583) Установка УДХУ 12.5; (380584)
холодильник ХКР; (380585) Холодильник ХКР 3/40; (380586)
Электротельфер; (380591) Абсорбер; (380592) Десорбер; (380594)
сборник дистиллята 8 м3; (380595) Сборник концентрата; (380596)
Скруббер; (380606) Ваги автомобільні 30тн; (380607) Галерея транспортн. с електродв.; (380608) Зернопогрузчик (1970); (380609)
Зернопогрузчик КМП; (380610) Зернопогрузчик КМП (1976); (380611)
Зернопогрузчик КМП-5; (380613) Мірник No 1; (380614) Мірник No2;
(380615) Мірник No3; (380616) Мотор-редуктор ЗМП; (380617) Норія
для силосів; (380618) Норія М-УГ з електродвиг.; (380619) Норія П-100/30 з електродв.; (380621) Транспортер длясилосов; (380622)
Транспортер подачи зерна на галерею; (380623) Трансформатор
силовий; (380624) Шнек зерновой No 2; (380625) Шнек зерновой No
3; (380626) Шнек зерновой No1; (380627) Шнек зерновой общий;
(380634) Вычислитель «універсал»; (380636) Електродвигун
5А225М2УПУЗ (22*3000); (380637) Компл.устан.по компенсац.реактив.мощности 390кВАр; (380638) Конденсат. установка с авторег.;
(380639) Сверлильный станок; (380640) Силовой трансформатор;
(380641) Трансформатор ТМ 400/10; (380643) Узел учета система
АСКОЕ; (380644) Шит распредилительный; (380645) Шит
распредилительный; (380646) Шит распредилительный; (380647)
Шкаф распред. ПР по индив.разраб.; (380648) Щит
распредилительный; (380649) Щит распредилительный; (380650)
Эл.двигатель 4 АМ 250 М4 90кВт/1500,лапа; (380651)
Электродвигатель 55/1500 4АМУ 225 м-4 1081; (380652)
Электродвигатель 55/1500 4АМУ 225 м-4 1081; (380653)
Электродвигатель 8кВт/1440; (500363) Системний блок IT-Block
G5400Work; (500365) Багатофункційний пристрій БФП Canon
imageRU; (500726) Массовий витратомір ROTAMASS RCCT38
DIV701554; (500727) Колонка магнітна КМ-20; (500769) Комунікації
до приладів обліку готової продукції; (500778) Массовий витратомір
ROTAMASS RCCT38DIV901838; (500797) Обчислювач об'єму спирту
«Універсал-С»; (500804) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном
7,5кВ; (500819) Комунікації до приладів обліку готової продукції ГФ;
(500848) Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV901693;
(500849) Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV801777;
(500881) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 7,5кВт/1500;
(500944) Комп'ютер на базі INTEL Corei5-7400,МВ,DDR4 8GB НЖ;
(501399) ГУАР (підйомний механізм для погрузки зерна б/у); (501402)
Гідродинамічний модуль для подрібнення зерна; (501470) Комплект
відеоспостереження HikVision NK4E0-1T; (501561) Системний блок;
(501780) Обчислювач об'єму спирту «Універсал-С»; (502096) Лічильник електроенергії багатофункціональний електронний трифазний;
(380033) Комплект Мебели из 10 предметов; (380040) Холодильник
Ардо; (380041) Шкаф офисный; (380042) Шкаф плательный; (380054)
Книжный шкаф; (380056)Стол офисный; (380057) Шкаф плательный;
(380065) Стойка секретаря; (380069) Кресло «ORION»; (380070) Кресло Президент 01; (380071) Мебель; (380072) Набор мягкой мебели;
(380073) Стол журнальный дуб; (380074) Телевизор Ж/к PANASONIK
TX-26LX50P; (380075) Холодильник Rainford 2231; (380082) Набор
мебели Простор; (380092) Набор офисной мебели; (380093) Кресло;
(380094) Шкаф офисный; (380103) МЭО250/25-0,25; (380109) МЭО
100/25-0,25 99 И; (380110) МЭО 250/25-0,25; (380125) Тенисный
стол; (380126) Тенисный стол; (380194) Спектрофотометр ПЕ-5300
ВИ; (380196) Влагомер Wile-55; (380198) Колонка капиллярная;
(380203) Прибор «Элекс-7»; (380204) Прибор КФК; (380205) Рефрактометр РПЛ-4; (380206) РН-метр рН-150; (380207) Сахариметр
СУ-4; (380208) Стол лабораторный; (380209) Холодильник Норд;
(380236) Щит коммутации на 400А; (380248) Ножницы ручне; (380264)
Тиски станочные L160; (380365) Эл.печь «Рейнфорд»; (380452) Газовая печка GRETA; (380455) Охранный комплекс; (380464) Контроллер
А 924,для SUМО2000/2010; (380496) Нивелир; (380521) Емкость для
пищ.прод.; (380522) Емкость с нер. 3,0м 3; (380525) контейнер для
перевозки ферментов; (380532) Сейф для компьютера; (380547)
Контейнер для спирта ЗИЛ-130; (380559) Автомагнитола «Pioner» и
акустич. системы установлен на «Ниве»; (500628) Гайковерт ударний
акумуляторний; (500738) Тент ПВХ 4х10; (500873) Драбина
N50000000000023; (500874) Драбина алюмінієва 3-секційна універсальна розкладна; (380123) Пианино Украина; (380655) Кутова шліфувальна машина EG 16-180 N; (380657) Дрель ударна Днепр-М
ДЕУ-1000; (380658) Інверторний зварювальний апарат ІСКРА 335 GD
MMA I; (380659) Інверторний зварювальний апарат ІСКРА 335 GD
MMA I; (380661) Таль ручна ланцюгова KLE-2000; (380662) Ударный
гайковерт 710Вт; (380663) Ударный гайковерт 710Вт; (380664) Шліфмашина вуглова Днепр-М; (380665) Электроперфоратор GBH 2-26
DRE 800Вт; (380667) Мерник М2Р-10-Гр-01; (380668) Мерник М2Р10-Гр-02; (380669) Монитор 21.5» Asus VP228DE (90LMK0-B04170).
VGA; (380670) Монитор21.5» Asus VP228DE(90LMK0-B04170).VGA;
(380671) Монитор21.5» Asus VS228DE (90LMD7301T02201C-).VGA;
(380672) Монітор23.6» Asus VS247NR,VGA,DVI,LED, black; (380673)
Монітор23.6» Asus VS247NR,VGA,DVI,LED, black; (380674) Крісло
Меркурій 50FS/АМФ-5 А-02; (380675) Тепловентилятор «Промінь»6
кВт; (380676) Принтер БФП Canon і-SENSYS; (380678) Монитор21.5»
Asus VS228DE (90LMD7301T02201C-).VGA; (380679) КріслоSpecial4You
Murano Beige (E1526); (380680) Крісло Меркурій 50FS/АМФ-5 А-02;
(380681) Пилосос для с/п; (380683) Принтер НР LaserJet P2035
(CE461A); (380684) Тепловентилятор «Промінь»6 кВт; (380685) Эл.
шлифмашинка MAKITA GA 5030 720 Вт; (380686) Драбина алюмінієва ALUMET 5309; (380687) Насос ГНОМ 10/10; (380688) Крісло Меркурій 50FS/АМФ-5 А-02; (380689) Бензотріммер Sturm
1500Вт,диск,фреза; (380690) Тепловентилятор «Промінь»6 кВт;
(380691) Бензопила MS180, 35 см; (380692) Тепловентилятор
«Промінь»6 кВт; (380693) Тепловентилятор»Промінь»6 кВт; (380694)
Тепловентилятор «Промінь»6 кВт; (380263) Электроперфоратор
П-3-1200; (380427) Питатель А1-ДМ2Р-55м.04.000; (380457) Система видеонаблюдения No 2; (380458) Система видеонаблюдения
No1; (380459) Система охр.видеонаблюдения; (380463) Стойка шлагбаума; (501562) Монітор 23,6» ASUS VA249NA; (500364) Монітор 23,6”
Iiyama ProLite X2474HV-B1; (501386) Автоматична лінія розливу водспирт. розчинів Ц 2100; (502112) Мотор редуктор ЗМПМ-50-35,5
зелектродвигуном; (502140) Електронасосний агрегат; (500270) ТРК
«Нара 42-5» б/у».
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
21.04.2021 № 01215 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
5-поверхового 70-квартирного житлового будинку за адресою:
Донецька область, м. Торецьк, смт Північне, вул. Напольна,1, балансоутримувач – Державне підприємство «Торецьквугілля», орган
управління – Міністерство енергетики України.
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відомості

до уваги оцінювачів

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

приватизації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.03.2021
м. Київ 		
№ 420
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 07.12.2018 № 953/18
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного майна України
від 12.03.2021 № 393 «Про внесення відповідних змін до Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Абрамова О. В.», яким позбавлено (анульовано) Абрамова Олександра Вячеславовича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів
(крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 17.06.2006 ЦМК № 259, виданого Фондом
державного майна України спільно з товариством з обмеженою відповідальністю «Українська комерційна школа», а також враховуючи те,
що Абрамов О. В. був заявлений єдиним оцінювачем фізичної особи
– підприємця (далі – ФОП) Абрамова О. В. під час прийняття Фондом
державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
07.12.2018 № 953/18, виданий Фондом державного майна України
ФОП Абрамову Олександру Вячеславовичу (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2698508613).
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
30.03.2021
м. Київ 		
№ 511
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 12 січня 2021 року № 04/21
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за
наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку майна
– об’єкта житлової нерухомості, що за результатами рецензування
рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України,
класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 року № 1440,
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 січня
2021 року № 04/21, виданий Фондом державного майна України фізичній особі – підприємцю Тарновській Ріні Вікторівні (реєстраційний
номер облікової картки платника податків 2356401989).
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

Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
22.03.2021

НАКАЗ
м. Київ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

№ 436

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 02 серпня 2018 року № 607/18
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 фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Михайлова Михайла Анатолійовича (вх. Фонду державного майна України від 11 березня 2021
року № 19/10293) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 серпня 2018 року № 607/18, виданий Фондом державного майна України
ФОП Михайлову Михайлу Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3185801312).
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
22.03.2021
м. Київ
№ 461
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 05.05.2020 № 355/20
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27.03.2006 №
513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за №
417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна
України від 16.11.2020 № 15/29910), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює в штаті Регіонального відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях та членом
Екзаменаційної комісії Сердюковою І. В. класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади
оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
05.05.2020 № 355/20, виданий Фондом державного майна України
товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АЛЬТЕРРА»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38884689).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

НАКАЗ
30.03.2021
м. Київ
№ 514
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 07 квітня 2020 року № 260/20
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) «ПОДІЛЛЯ – ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна України
від 18 березня 2021 року № 19/11608)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07 квітня 2020 року № 260/20, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ПОДІЛЛЯ – ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 31359620).
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
31.03.2021

НАКАЗ
м. Київ 		

№ 517

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 12 листопада 2019 року № 865/19
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) «АНТЕЙ ІНВЕСТ ГРУП» (вх. Фонду державного майна України
від 11 березня 2021 року № 19/10310)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 листопада 2019 року № 865/19, виданий Фондом державного майна
України ТОВ «АНТЕЙ ІНВЕСТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДРПОУ 38116904).
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
31.03.2021

НАКАЗ
м. Київ		

№ 518

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 03 лютого 2021 року № 77/21
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) «ПРАЙМ ОЦІНКА» (вх. Фонду державного майна України від
17 березня 2021 року № 19/11383)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 лютого 2021 року № 77/21, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ПРАЙМ ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 43751674).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
31.03.2021

НАКАЗ
м. Київ		

№ 519

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 21 грудня 2020 року № 1113/20
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 звільненням єдиного
оцінювача суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ) «ПРОФІ ЕКСПЕРТІ» під час прийняття
Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності (вх. Фонду
державного майна України від 11 березня 2021 року № 19/10291)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 грудня 2020 року № 1113/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ПРОФІ ЕКСПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 43772909).
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
31.03.2021

НАКАЗ
м. Київ		

№ 520

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 22 березня 2019 року № 228/19
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 – фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Кисіля
Василя Миколайовича (вх. Фонду державного майна України від 18
березня 2021 року № 19/11595)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22 березня 2019 року № 228/19, виданий Фондом державного майна
України ФОП Кисілю Василю Миколайовичу (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2587213998).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
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