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відомості

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля у складі: адмі
ністративна будівля літера «Б-3» загальною площею 3028,9 м2, гараж літера «В-1»
площею 149,5 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Токмак,
вул. Дружби, 230, приватизовано фізичною особою, яку визнано переможцем в
аукціоні без умов. Ціна, за якою придбано об’єкт складає 6 300 180,00 грн (шість
мільйонів триста тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ
1 050 030,00 грн (один мільйон п’ятдесят тисяч тридцять гривень 00 копійок).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у
складі: адміністративно-виробничий корпус з складськими приміщеннями і підвалом, загальною площею 1133,1 м2, що складається з: цеху розливу площею
98,7 м2, сортувального відділення площею 11,1 м2, напірно-фільтрувального
відділення площею 21,4 м2, котельні площею 15,9 м2, водопідготовчого відділення площею 37,3 м2, будівлі купажного відділення площею 65,4 м2, адмініст
ративного приміщення площею 883,3 м2; склад матеріалів площею 23,1 м2; прохідна площею 15,4 м2; огорожа 280 пог.м.; (150004) спиртоприйомник; (150006)
ворота металічні; (150072) пожежна сигналізація; (150069) місткість; (150068)
місткість; (150417) збірник фільтр горілки №2; (150416) збірник невиправного
браку; (150420) місткість напірний чан; (150409) автокар; (150425) чан довідний №1; (150429) чан сортировочний; (150418) збірник фільтр горілки №1;
(150430) трансформаторна підстанція КТП-6; (150422) місткість напірний чан;
(150424) пісочний фільтр; (150421) напівавтомат для закупорки; (150427) чан
довідний №3; (150412) бак напірний; (150411) апарат для закупорки пляшок;
(150410) автомат-штамп; (150426) чан довідний №2; (150428) чан довідний №4;
(150423) пристрій для розливу горілки; (150419) мірник спирту; (150413) вугільна колонка №2, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Чистилів, вул. Дружби, 10А, приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов
юридичною особою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «БМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 14049984) за ціною
1 980 001,20 грн. (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч одна гривня 20 коп),
у тому числі ПДВ – 330 000,20 грн. (триста тридцять тисяч грн. 20 коп.).

України

прийнято рішення
про приватизацію
Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення ФДМ України по Вінницькій та
Хмельницькій областях від 22.02.2022 № 367 внесені зміни до наказу Регіо
нального відділення від 25.01.2019 №70 «Про прийняття рішення про приватизацію окремого майна – будівлі прохідної заг.пл.114,1 кв.м», а саме:
приватизувати шляхом продажу на аукціоні з умовами будівлю прохідної літ.
А загальною площею 114,1 кв.м (м.Вінниця, вул. Гонти, 30), що знаходиться
на балансі ПрАТ «Вінницький завод Будмаш», код ЄДРПОУ 1267863.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях від 18.02.2022 № 282 прийнято рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного призначення «Табір праці та відпочинку разом з будівлею їдальні з господарчими будівлями
та спорудами», за адресами: Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул.
Молодіжна, 50; Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул.Молодіжна,
53 шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях від 21.02.2022 №301 внесено зміни до наказу від 23.01.2019 №83 у частині визначення способу приватизації та прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
«Будівля контори-лабораторії», за адресою: Одеська обл., м.БілгородДністровський, вул.Кочубинського, 52-Б, що знаходиться на балансі ТДВ
«ПМК-225» (код ЄДРПОУ 01039857) шляхом продажу на аукціоні.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
0 800 750 570
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

(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

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – нежитлової будівлі з приналежним майном (сарай
Б-1, сарай Д-1, погріб ПГ-1, колодязь К-1), що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Березівка, вул. Кочубея,1, приватизовано
шляхом продажу на аукціоні фізичною особою Горянським Олександром Миколайовичем, (РНОКПП 3185302010). Ціна продажу об’єкта становить 27660,00 грн,
у т. ч. ПДВ 4610,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закарпатський
експертно-технічний центр Держпраці» (код за ЄДРПОУ 38015558), за адресою:
88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, приватизований за результатами аукціону юридичною особою – Товариством з обмеженою
відповідальністю «ЄВРОТОРГ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 40552053). Ціна продажу
об’єкта становить 3 000 600,00 (три мільйони шістсот грн. 00 коп.) гривень, у тому
числі ПДВ – 500 100,00 (п’ятсот тисяч сто грн. 00 коп.) гривень.
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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: будівля станції дегазації одягу
(інв.№ 10310037Г), загальною площею 242,7 кв. м.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столєтова,
21.
Балансоутримувач майна: ПАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (код ЄДРПОУ 05393116).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу балансоутримувачем згідно ст.16 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2021.
Замовник/Платник: РВ ФДМУ 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 – 7,027 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. №091540),
кран-балка (інв. №091541), кран-балка (інв. №091542),
кран-балка (інв. №091543), козловий кран ККС-10 (інв.
№091607).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча,
6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі внаслідок незбереження держав
ного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Ілот».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені держ
аві внаслідок незбереження державного майна (за подібністю
об’єкта пошкодження).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 7,020 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. №91007),
будівля котельної ПТВМ (інв. №91001), мазутосховище (інв.
№91008), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації.
Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, в
результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018.
Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі
внаслідок пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта
пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 9,728 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ.
А (інв.№і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ.
К (інв. № і230000-1016300005), склад ПММ, літ М, (інв.
№ і230000-1016300006), які не увійшли до статутного капіталу
господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник –
ПАТ «Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, в
результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018.
Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі
внаслідок пошкодження державного майна (за подібністю об’єкта
пошкодження – окремі будівлі).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 9,728 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: 9 одиниць автотранспортних
засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв. №110002); ЗІЛ
157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. №110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв.
№110004); ЛАЗ-52523 д/н 29-84 ЯАА (інв. 208004), перереєстрований на №АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. №210086),
перереєстрований на №АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07 ЯАА
(інв. №408005), перереєстрований на №АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н
54-04 ДНУ (інв. №410075), перереєстрований на №АЕ9517АА;
ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. №510081), перереєстрований на
№АЕ9520АА; ЛІАЗ-5256 №17308АА (інв. №510084), перереєстрований на №АЕ9516АА.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Берегова,
210.
Балансоутримувач майна: ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11228» (код ЄДРПОУ 03113615).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2021.
Замовник/Платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: подібні (ідентичні, аналогічні) до об’єкта оцінки колісні транспортні засоби.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,577 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, нанесених держ
аві внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів у
складі: адміністративно-побутовий корпус (інв. №0000005);
виробничий корпус (з розукомплектованим обладнанням-49
од.) (інв. №000018); гараж (інв. №0000006); склад запчастин
(інв.. №000019); склад макулатури (інв. №0000020); склад зберігання кислоти (інв. №0000021); ларьок (інв. №0000265); тран-
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спортні засоби: автомобіль ГАЗ-52 18-44 ДНА (інв. №0005844),
автомобіль ГАЗ-52 81-14 ДНХ (інв. №0005999), автомобіль ЗИЛ130 01-40 ДНУ (інв. №0005862), автокниголавка «Кубань» 69-20
ДНТ (інв. №0006920), за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 20; будиночок кам’яний (інв. №0000017), за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт Новоселівка,
вул. Лісова, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі внаслідок незбереження держав
ного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2021.
Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені держ
аві внаслідок незбереження державного майна (за подібністю
об’єкта пошкодження).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 11,44 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального
відділення таку конкурсну документацію:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
yyконкурсна пропозиція;
yyдокументи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за
встановленою формою;
yyінформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до Регіонального відділення
повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 зі
змінами, внесеними наказами ФДМУ від 16.01.2018 № 47 та від
11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, що в ньому містяться та відміткою на конверті
“На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.
10, до 12 березня 2022р. (включно).
 Конкурс відбудеться у Регіон альн ому відділенні
17.03.2022 об 11.00, 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)744-1139.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.
ua.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окремого майна – Адміністративна будівля загальною
площею 380 кв.м.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39 г.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 6
(шість) – Адміністративна будівля під літ. «А-1Н» загальною площею 380 кв.м з ґанком під літ. «а»; металеві грати – 4 шт. загальною площею 10,25 кв.м; дверний металевий блок (1,40х2,12).
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на (за останній звітний період)
30.04.2020: Адміністративна будівля під літ. «А-1Н» загальною
площею 380 кв.м з ґанком під літ. «а» – 0 грн, металеві грати (4
шт.) – 1258,00 грн, дверний металевий блок (1,40х2,12) – 0 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – інформація відсутня
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – Харківська
обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39 г.
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 7 календарних днів.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись
Додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській області, телефон/телефакс: (057)700-77-73, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua.
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’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності,
т. 200-36-36
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:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
xx письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з держ авн ою таємницею, і залучається
претендентом (за потреби);
xx інформація про претендента (згідно з додатком 5 до
Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (6-й поверх). Телефон для
довідок (057)700-75-59.
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна по Харківській області за адресою: 61057, м.Харків, майдан Театральний,
буд.1 (6-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській області: 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 робочі 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.

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої
приватизації окреме майно – група інвентарних об’єктів у
складі: адмінбудинок літ. 1 Б загальною площею 103,6 кв.м, погріб – В загальною площею 6,2 кв.м, сарай з гаражем – Г загальною площею 29,4 кв.м, туалет – Д загальною площею 2 кв.м, огорожа, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район,
м. Деражня, вул. Туза, 3 та обліковується на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 40358308.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 08.02.2022 – 0 грн;
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 12,00 тис.грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2022 року.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої
приватизації окреме майно – комплекс загальною площею
334,9 кв.м у складі: будівля дільничної ветеринарної лікарні,
1, А-1 загальною площею 172,8 кв.м; склад для матеріалів, 2, Б
загальною площею 161,3 кв.м; вбиральня, 3, В загальною площею 0,8 кв.м, за адресою: Хмельницька область, Кам’янецьПодільський район, с. Миньківці, вул. Свободи, 5 та обліковується
на балансі Дунаєвецької районної державної лікарні ветеринарної
медицини, код за ЄДРПОУ 00711563.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 07.02.2022 – 0 грн;
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 10,00 тис.грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2022 року.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації окреме майно – нежитлова будівля, адмінбудинок загальною площею 118,2 кв.м, за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, смт. Нова Ушиця,
пров. Український, 6 та обліковується на балансі Західного офісу
Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479801.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
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Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 08.02.2022 – 0 грн;
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 7,00 тис.грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2022 року.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої
приватизації окреме майно – комплекс у складі: ветлікарня,
А-1 загальною площею 80 кв.м, сарай, Б загальною площею 46,7
кв.м; огорожа 1, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Гарнишівка, вул. Грушевського, 53а та обліковується
на балансі Волочиської районної державної лікарні ветеринарної
медицини, код за ЄДРПОУ 00711445.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 15.02.2022 – 0 грн;
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 8,00 тис.грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2022 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р за № 60/28190 (із змінами, зокрема, внесеними наказом ФДМУ від 11 лютого 2020 року
№227) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
yyконкурсної 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;
yyдокументів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3);
yyпідтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4); інформація про претендента (додаток 5)).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленою в додатках 3-5 до
Положення формою.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального
відділення до 17-00 години 14.03.2022 року (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу
об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не
допускається.
 Конкурс відбудеться 18.03.2022 року об 11.00 год. у РВ
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 67-26-08.
Начальник регіонального відділення Андрій МАРКЕВИЧ

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: окреме майно – будівля їдальні.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Охтирський район, с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 4а.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: відсутній.
Запланована дата оцінки: 28.02.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – будинок культурі № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Охтирський район, с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
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Балансоутримувач: відсутній.
Запланована дата оцінки: 28.02.2022.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема порівняної площі.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 6500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 №2075 (у редакції наказу від 16.01.2018
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах
таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення 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 формами встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
В своїх конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов’яз
ково зазначати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного
майна України від 13.08.2020 № 10-59-16222.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не
будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунікацій,
ІТ підтримки, та документального забезпечення Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014 (кім. 415) до 12.03.2022 включно.
Конкурси, відповідно до Положення, відбудуться у Регіо
нальн ому відділенні Фонду держ авн ого майна України
по Полтавській та Сумській областях 17.03.2022 о 10.00
год., за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014. Робоча група знаходиться за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
поверх 4, кім. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 11.11.2021
1. Назва об’єкта оцінки: будівля станції дегазації одягу (інв.
№ 10310037Г) загальною площею 242,7 м2.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столєтова, 21.
Балансоутримувач майна: ПАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (код за ЄДРПОУ 05393116).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу балансоутримувачем згідно зі ст. 16 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня № 14 з майном у кількості 1 од. (шафа пекарська,
інв. № 4216321).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 166б.
Балансоутримувач майна: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2021.
Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Вартість послуг – 9000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 14.
3. Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540), кранбалка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542), кран-балка
(інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв. № 091607).
Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях.
Платник – ТОВ «Ілот».
Конкурс не відбувся.
4. 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.
5. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв.

№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв.
№ і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М, (інв. № і2300001016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ
«Укртелеком»).
Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в
результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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’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.
9. Назва об’єкта оцінки: гаражний комплекс у складі: майстерні з підвалом літ. А (інв. № 10007) загальною площею 120,96 м2;
матеріальний склад, бокси, роздягальня літ. Б (інв. № 10008)
загальною площею 351,21 м2; ремонтно-механічні майстерні літ.
В (інв. № 10009) загальною площею 425,07 м2; склад літ. К (інв.
№ 10006) загальною площею 85,09 м2; огорожа № 1, 3, 4, 5, 6;
ворота № 2; водоколонка І; замощення ІІ.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м.
Кривий Ріг, вул. Гірничозаводська, 12а.
Балансоутримувач майна: ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» (код за ЄДРПОУ 04689369).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2021.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 12000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 10.11.2021
Відповідно до п. 8 розділу III Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
зі змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650, конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки
майна – об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Полупанівський кар’єр», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський
район, с. Полупанівка (балансоутримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Гірничодобувна
промисловість», код ЄДРПОУ 31261769), не відбувся у зв’язку із
надходженням тільки однієї заяви від суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільського обласного комунального підприємства
«Експерт».
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Черкаській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єкта, що був оголошений на 17.11.2021
Мета проведення незалежної оцінки: викуп.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
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Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – державна частка у розмірі 30 % статутного капіталу
ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 38972277.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Анатолія
Пашкевича, 2.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: 23.61 – Виготовлення виробів із бетону для
будівництва (основний); 23.63 – Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 41.10 – Будівництво житлових і
нежитлових будівель.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 7 326,70907 тис. грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2020: –.
Кількість земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30 вересня 2021 року.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, в зв’язку з тим, що
на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що
відбувся 05.08.2021
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового
приміщення, адмінприміщення загальною площею 79,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 34000, Рівненська область, Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Лесі Українки, 6, визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні, визнано –
ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн;
адміністративних приміщень загальною площею 496,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 34600, Рівненська область, м.
Березне, вул. Київська, 9, визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продажу на аукціоні, визнано – ТзОВ «Інвестиційна Група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що
відбувся 18.10.2021
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотла. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
34001, Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця,
вул. Гагаріна 21, визнано – ФОП Захарко О. В. Мета – визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 28.10.2021
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано фізичну особу – підприємця Музичука Петра Олександровича для здійснення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаражів площею 84,8 м2, що перебувають
на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Ємільчинському районі Житомирської області та знаходяться
за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт
Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 3200,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій та Луганській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що
відбулися 18.11.2021
1. Назва 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).
Конкурс визнано таким, що не відбувся.
2. Назва 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).
Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», вартість послуг з оцінки – 21 450,00 грн, строк виконання – 20 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
від 17.11.2021
1. Назва об’єкта оцінки: будівля готелю «Світязь» загальною
площею 7896,4 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Набережна, 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом викупу орендарем. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1900,00 грн без ПДВ.
2. Назва об’єкта оцінки: вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 656,6 м2 за адресою: Волинська обл., м.
Луцьк, просп. Президента Грушевського, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом викупу орендарем.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1828,00 грн
без ПДВ.
3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля лабораторії (А-1) загальною площею
230,4 м2, хлораторна (В-1) загальною площею 15,6 м2, льодник
цегляний (Б) загальною площею 46,9 м2, склад цегляний (Г-1)
загальною площею 108,2 м2, віварій (Д- 1) загальною площею
57,5 м2, гараж на автомашини (3-1) загальною площею 91,6 м2,
склад горючого (Е) загальною площею 18,9 м2, вбиральня (Ж)
загальною площею 2,4 м2, збірний резервуар за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, м. Горохів, вул. Берестецька, 7.
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 – 5 к/д. Вартість робіт –
5000,00 грн без ПДВ.
4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: будинок ветлікарні (А-1) загальною площею
188,4 м2, стаціонарний дерев’яний будинок (В-1) загальною
площею 60,1 м2, гараж цегляний на 2 місця (Г-1) загальною
площею 58,0 м2, льох (Б) загальною площею 14,8 м2, колодязь,
за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, м. Берестечко, вул.
Дрини Володі, 4.
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 – 4 к/д. Вартість робіт – 5000,00 грн
без ПДВ.
5. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: приміщення дільничої лікарні ветмедицини (А-1)
загальною площею 63,7 м2, приміщення гаража (Б-1) загальною
площею 78 м2, хлів, склад деззасобів загальною площею 54,4 м2,
льох загальною площею 11,4 м2, колодязь за адресою: Волинська
обл., Луцький р-н, с. Дерно, вул. Незалежності, 137а.
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 – 5 к/д. Вартість робіт – 4200,00 грн
без ПДВ.
6. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля Жидичинської дільниці ветмедицини
(А-1) загальною площею 60,8 м2, хлів загальною площею 17,9 м2,
колодязь, за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Озерце,
вул. Тракторна, 12.
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 – 4 к/д. Вартість робіт – 5000,0 без
ПДВ.
По об’єктах:
для визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження державного майна, а саме: дробарки СМД – 75А
2 од. (інв. № 42079, 42080), місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127;
окремому майну – групі інвентарних об’єктів у складі: будівля дільничної лікарні «А-1» площею 80,8 м2, гараж «В-1» площею
12,1 м2, хлів господарський «Б-1» площею 13,1 м2, криниця за
адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Миляновичі, вул.
Ольшанка, 5;
окремому майну – групі інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок загальною площею 53,6 м2, гараж з сараєм загальною
площею 63,5 м2, овочесховище загальною площею 17,8 м2, за
адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Римачі, вул. Завокзальна, 4а;
окремому майну – групі інвентарних об’єктів у складі: будівля (А-1) площею 59,9 м2; колодязь за адресою: Волинська обл.,
Луцький р-н, с. Сокіл, вул. 8 Березня, 37;
окремому майну – групі інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок площею 74,5 м2; сарай площею 42,3 м2 за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Парубка, 12;
окремому майну – групі інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветеринарної лікарні (А-1) загальною площею 62,8 м2,
гараж (Б-1) загальною площею 75,3 м2, колодязь, за адресою:
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сильне, вул. Українки Л, 9;
окремому майну – групі інвентарних об’єктів у складі: будівля
дільниці ветеринарної медицини (А-1) загальною площею 79,9 м2,
хлів шлаковий загальною площею 28,3 м2 за адресою: Волинська
обл., Луцький р-н, с. Суськ, вул. 1 Травня, 14.
Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по цих об’єктах
вважається таким, що не відбувся, відповідно до п. 8 розділу III
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
оголошеного на 19.11.2021
Вважати таким, що відбувся (рішення комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від
20.11.2020) конкурс щодо об’єкта приватизації – об’єкта права
державної власності:

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

ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович Андрій Іванович.
Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс «Одеський
завод шампанських вин». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.
Одеса, бульв. Французький, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на
аукціоні з умовами, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни,
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій. 39500,00 грн, 12 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна об’єктів
державної власності, що відбувся 18.11.2021
Переможцем конкурсу визнано:
фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення
оцінки державного майна:
групи інвентарних об’єктів у складі: будівля дитячого садка
літ. «А,а1», сарай літ. «Б», погріб літ. «Г», ворота з хвірткою. Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Кременчуцький
район, с. Степове, вул. Матросова, 11. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні з умовами.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт».
Вартість виконаних робіт – 4033,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науковоконсультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
будівля колишнього клубу літ. «А», підсобне приміщення літ.
«Б». Місцезнаходження об’єкта: Полтавська область, Глобинський район, с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 2, вул. Центральна,
1. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на
аукціоні з умовами. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Вартість виконаних робіт – 3805,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, що відбувся 18.11.2021
Об’єкти малої приватизації
1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею
270,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління ДСНС України
у Харківській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська область, Валківський район, смт Ков’яги, вул. Заводська, 2. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з
оцінки – 3875 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею
196,8 м2. Балансоутримувач: Головне управління ДСНС України
у Харківській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, пл. Перемоги, 19. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з
оцінки – 3950 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 52,4 м2.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Ізюмське лісове
господарство», 00993113. Місцезнаходження об’єкта оцінки або
підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке, вул. Ставкова, 1б. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з
оцінки – 3900 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації
окремого майна – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею
227,2 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна
(Радянська), 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з
оцінки – 3875 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
Визначення розміру збитків, завданих державі
5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на
1-му поверсі (за технічним паспортом № 1-1 – 174,0 м2, № 1-2 –
14,9 м2, № 1-3 – 30,5 м2, № 1-4 – 8,3 м2, № 1-5- 6,2 м2, № 1-6 –
35,6 м2, № 1-6а – 10,5 м2, № 1-7 – 40,6 м2, № 1-7а – 23,8 м2,
№ 1-7б – 38,4 м2, № 1-8 – 2,4 м2, № 1-9 – 3,3 м2) одноповерхової
будівлі ливарної лабораторії, інв. № 0001030027, літ. «А-1», площею 388,5 м2; нежитлові приміщення на 1-му поверсі (за технічним паспортом № 1 – 1,8 м2, № 2 – 21,6 м2) на 2-му поверсі (за
технічним паспортом № 3 – 26,9 м2) 2-поверхової будівлі учбової
лабораторної бази, інв. № 0001030028, літ. «Г-2», площею 50,3 м2;
нежитлові приміщення на 1-му поверсі (за технічним паспортом
№ 1 – 88,6 м2) одноповерхової будівлі трансформаторної, інв.
№ 0001030012, літ. «Б-1», площею 88,6 м2, загальною площею
527,4 м2. Балансоутримувач: Український державний університет залізничного транспорту (код за ЄДРПОУ 01116472). Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Харків, вул. Дацько, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі
внаслідок неналежного збереження орендарем об’єкту оренди
державної власності.
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з
оцінки – 5500 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
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