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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна

Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З,
З1, з», що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ
05527692, розташовані за адресою: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій фізичною особою – Кльобою Тарасом Львовичем, РНОКПП: 3329503956.
Ціна продажу об’єкта – 127,20 грн (сто двадцять сім грн 20 коп.), у тому числі ПДВ –
21,20 грн (двадцять одна грн 20 коп.).

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – автомобільні бокси
ГРП-3 загальною площею 221,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 4, та перебуває на
балансі ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Товариством з
обмеженою відповідальністю «Комплектуха» (код за ЄДРПОУ 39260516). Ціна продажу – 6 666,00 грн (шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 коп.), у тому
числі податок на додану вартість – 1 111,007 грн (одна тисяча сто одинадцять гривень 00 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Об’єкти малої приватизації:
Ясеневопільнівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини у складі:
будівля ветеринарної лікарні А загальною площею 36 м2; навіс Б площею 14,3 м2;
вбиральня В; огорожа 1 площею 14,4 м2 за адресою: Івано-Франківська область,
Городенківський р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89 приватизовано шляхом
продажу на аукціоні без умов Болотенюком Василем Івановичем. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 50 400,00 гривень, у тому числі ПДВ – 8 400,00 гривень;
приміщення лікарні (ветдільниці) А загальною площею 101,6 м2 за адресою: Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 61 приватизовано шляхом продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій Гавкалюк Галиною Іванівною. Ціна, за якою придбаний об’єкт,
становить 60 163,90 гривень, у тому числі ПДВ – 10027,32 гривень.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – кінотеатр
«Електрон» на 580 місць загальною площею 832,3 м2 за адресою: Донецька обл.,
Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 12, що перебуває на балансі ПАТ
«Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582), орган управління – Міністерство
енергетики України (колишнє Міністерство енергетики та захисту довкілля України), приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в
аукціоні, фізичною особою – Пащенком Юрієм Сергійовичем (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2581009019), за 84000,00 гривень (вісімдесят
чотири тисячі гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 14000,00 гривень (чотирнадцять
тисяч гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення № 13-20
в літ. «Г» загальною площею 185,3 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н,
с/рада Курилівська приватизовано на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Комплектуха», код
за ЄДРПОУ 39260516, за 2880,00 гривень (дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень
00 коп.), у тому числі ПДВ – 480,00 гривень (чотириста вісімдесят гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) загальною площею 9,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 15, що перебуває на балансі ПрАТ
«ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471230), орган управління – Міністерство енергетики України, приватизовано шляхом викупу покупцем,
який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, юридичною особою – Товариством з
обмеженою відповідальністю «НАРНІ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42793577),
за 157357,20 гривень (сто п’ятдесят сім тисяч триста п’ятдесят сім гривень 20
коп.), у тому числі ПДВ – 26226,20 гривень (двадцять шість тисяч двісті двадцять
шість гривень 20 коп.).

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64
продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі загальною площею 712,9 м2, що знаходиться
за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня,
вул. Миру, 89 та обліковується на балансі Центрально-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький),
код за ЄДРПОУ 43316784
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною
площею 712,9 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89.
Балансоутримувач: Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784, контактні дані: тел.
(0382) 76-57-49.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: нежитлова будівля загальною площею 712,9 м2, що знаходиться
за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89 та
обліковується на балансі Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784. Одноповерхова
будівля з підвальним приміщенням та прибудованою котельнею. Рік побудови –
1917, фундамент камінний, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яне,
підлога дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна електрифікація. Право власності на
нерухоме майно зареєстровано за державою в особі Міністерства юстиції України 22.07.2014, номер запису про право власності 6419662, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна 413203368215. Відомості про земельну ділянку відсутні. Наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА від
28.02.2013 № 65н об’єкт включений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області за видом «архітектура» та «містобудування» як
житловий особняк приватного адвоката Периторіна.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 квітня 2021 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора
аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому,
через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та
гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця, відкритого в українському
або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 319 379,00 грн
(без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 31 937,90 грн (без ПДВ).
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Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж
об’єкта державної власності – комплексу будівель
загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А;
гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г;
колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2, що розташований
за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н,
м. Долинська, вул. 8 Березня, 131 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 198,9 м2 у складі: адмінбудинок,
А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г;
колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2.
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131.
Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6.

10 березня 2021 року

Комплекс буді
вель загальною
площею 198,9 м2
у складі: ад
мінбудинок, А;
гараж-сарай, Б;
ізолятор, В; по
гріб, Д; вбираль
ня, Г; колодязь,
К; огорожа № 1;
ворота № 2
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линський
р-н, м. До
линська,
вул. 8
Березня,
131

1920939535219

Назва

Загальна
площа, м2
Реєстрацій
ний номер

Відомості про об’єкт

198,9

Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні
із зниженням стартової ціни: 159 689,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 15 968,95 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 159 689,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 15 968,95 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький
областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 12 200,00 грн в місячний строк з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу;
до моменту підписання та нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу майбутній власник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 18
Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000
№ 1805-ІІІ (із змінами) зобов’язаний укласти з органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладення в майбутньому
охоронного договору на пам’ятку.
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.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail:
natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи з понеділок – четвер з 8.00 до
17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Центрально-Західного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Косевич Сергій
Олександрович, тел. 256-3-03-75, 256-2-24-26.
Час роботи у робочі дні з 9.00 до 17.30, у п’ятницю з 9.00 до
16.30.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-03-06-000001-3.
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 на аукціоні з умовами: 3 193,79 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 596,90 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
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Об’єкт являє собою комплекс одноповерхових будівель, а саме;
адмінбудинок, А, загальною площею 128,6 м2; гараж-сарай, Б, загальною площею 58,1 м2; ізолятор, В, загальною площею 12,2 м2.
Фундаменти будівель бутові, стіни цегляні, перекриття та покриття –
залізобетонні плити, дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні
листи хвилястого профілю. Інженерні комунікації (водопостачання,
каналізація, система опалення, вентиляція, електропостачання, газопостачання) потребують ремонту. Рік побудови – 1973. До складу
комплексу входять споруди: погріб, Д – котлован, стіни якого обкладено цеглою; вбиральня, Г, цегляна; колодязь, К, із залізобетонних
кілець 2009 року будівництва; огорожа № 1 та ворота № 2 металеві.
Стан будівель та споруд задовільний. Об’єкт тривалий час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,2598 га, кадастровий номер
3521910100:09:001:0020, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його
частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 квітня 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 електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай,
Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1;
ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131 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.
Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай,
Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1;
ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131 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 – 449 420,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 224 710,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 224 710,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 44 942,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 22 471,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 22 471,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
УМОВИ ПРОДАЖУ:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта у сумі 4 480,00 грн (чотири тисячі чотириста вісімдесят
гривень 00 коп.) протягом 30 календарних днів з моменту укладання
договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – комплексу
будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гаражсарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа
№ 1; ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131 та перебуває на
балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002).
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:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. 8 Березня, 131. Контактна особа, яка відповідальна за забезпечення огляду
об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса
електронної пошти: 09.dlvmdpss.kr@ukr.net.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону:
понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок
0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від
26.02.2021 № 12/01-38.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000005-2.
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 – 4 494,2 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 247,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 247,10 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон
ній 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.

Львівська, Закарпатська
та Волинська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації державної власності: окремого
майна – колишнього пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01)
за адресою: Львівська область, Буський район,
м. Красне, вул. Залізнична, 18
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01).
Місцезнаходження: Львівська область, Буський район, м. Красне,
вул. Залізнична, 18.
Відомості про об’єкт:
колісний транспортний засіб спеціального призначення АЦ-30,
1984 року випуску, номерний знак 37-90 ЛВЄ, без реєстрації в ЄДР
МВС, технічний стан аварійний, не робочий, не комплектний, зберігається під відкритим небом на закритій території підприємства
ПАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів». Технічний паспорт ВП
№ 071022 старого взірця. Автомобіль не експлуатується з 1990 р.,
останній техогляд був проведений у 2001 році. За даними натурного
огляду встановлено, що вказаний автомобіль не може в подальшому використовуватись за призначенням та не підлягає ремонту, по
факту є сукупністю складових частин автомобіля.
Складові, що можуть бути придатні до використання та продані
як окремі складові:
кабіна ( технічний стан: корозія металу, дах з вм’ятиною. Електрообладнання, фари, прилади, скло, обшивка салону – відсутні);
цистерна для води об’ємом 1,6 м3 з частинами облицювання кузова (тех. стан: корозія, вм’ятини, пошкодження затворів зливів);
шини 4 шт. з дисками (тех. стан: протектор зношений, диски з
корозією);
решта складових непридатних для подальшого використання у
вигляді металобрухту загальною вагою до 1 т.
При огляді не виявлено:
двигун внутрішнього згорання з навісним обладнанням;
коробка перемикання передач;
передні і задні ступиці коліс;
передній і задній мости;
насосне обладнання, автоматика забору води та пожежогасіння;
електрообладнання повністю;
система рульового керування.
Решта систем та агрегатів перебувають в неробочому стані, комплектація кабіни відсутня повністю, шибки на вікнах відсутні, кузовні
деталі пошкоджені з масовими деформаціями та корозією, двигун
відсутній, насосна система розморожена з масовими тріщинами
робочих складових (в неробочому стані), цистерна – порушена ціліс
ність, масова корозія.
Назва балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство
«Красненський комбінат хлібопродуктів», код ЄДРПОУ 00952060.
Контактні дані: Стадник Віктор Теодозійович, тел.0(63)8585866.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 квітня 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 електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області Регіонального відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про продаж на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі площею 63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110,
що перебуває на балансі Рахівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини
(код за ЄДРПОУ 00698816)

Орендована
площа, м2

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлова будівля площею 63,14 м2.
Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., Рахівський р-н,
с. Богдан, вул. Шевченка, 110.
Назва балансоутримувача: Рахівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816).
Відомості про об’єкт:
Форма власності – державна, реєстраційний номер –
1710327621236.
Об’єкт являє собою окремо розташовану в центральній частині
села одноповерхову будівлю 1985 року побудови загальною площею
приміщень 63,14 м2.
Будівля має окремий вхід з вулиці. Конструктивні елементи:
фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття
дерев’яне; покрівля – шифер; підлоги дощаті, лінолеумні; внутрішні
системи інженерного устаткування в будівлі – електропостачання та
пічне опалення. Частина будівлі (вбудовані нежитлові приміщення
(поз. 1, 2, 3) загальною площею 38,53 м2), які знаходяться в оренді,
перебувають в задовільному стані. Стан решти приміщень – незадовільний. Частина даху будівлі побуває в аварійному стані, міжповерхове перекриття частково зруйноване внаслідок протікання
покрівлі.
Будівля раніше використовувалась для розміщення Богданської
дільниці ветеринарної медицини. На сьогодні за призначенням будівля не використовується.
Інформація про перелік майна, яке передане в оренду:
Орендна
Реквізити до плата за
Цільове
№
Назва об’єкта
говору оренди 1 м2 за
Орендар
призначен
з/п
оренди
та термін
місяць
ня оренди
його дії
без ПДВ,
грн*
1 Фізична
Вбудовані нежитлові
Розміщення Договір
38,93
особа – під приміщення (поз.1,
аптеки та № 03-15/05-08
приємець
2, 3) будівлі літ. «А»
реалізація від 26.01.2015
Годван Павло Богданської дільниці
готових
Термін дії –
Павлович
ветеринарної ме
ліків
до 25.11.2025
дицини
38,53

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності:
окремого майна – колишнього пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01)
за адресою: Львівська область, Буський район, м. Красне, вул. Залізнична, 18 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 малої приватизації державної власності: окремого майна – колишнього пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01) за адресою: Львівська область, Буський район, м. Красне, вул. Залізнична,
18 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ:
аукціону без умов – 16 132,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 066,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 8 066,25 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 613,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 806,62 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 806,62 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.
УМОВИ ПРОДАЖУ.
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 1499,00 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто
дев’ять гривень 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації
UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна
казначейська служба України, МФО 820172, адреса – 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок – UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок – UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса місцезнаходження: вул. Коперника, 4, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок : UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортноімпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79005.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні – за місце
знаходженням об’єкта: Львівська область, Буський район, м. Красне,
вул. Залізнична, 18.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Стадник Віктор Теодозійович,
тел. (063)8585866.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.
Телефони для довідок: (032)261-62-14, (032)255-38-55.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-04-21-000001-2.
Період між аукціоном:
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 умовам – 161,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 80,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 80,66 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон
ній 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.

* Розмір орендної плати визначено шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за відповідні місяці
згідно з чинним законодавством.
Відомості про земельну ділянку:
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,0300 га, яка
відповідно до Рішення 14 сесії 22 скликання Богданської сільської
ради народних депутатів від 24.12.1997 надана у постійне користування балансоутримувачу об’єкта приватизації – Рахівській районній
державній лікарні ветеринарної медицини. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування дільниці ветеринарної медицини. Кадастровий номер земельної ділянки – відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 квітня 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 об’єкта малої приватизації державної власності –
окремого майна – нежитлової будівлі площею 63,14 м2 за адресою:
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110,
що перебуває на балансі Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець окремого майна – нежитлової будівлі площею 63,14 м2
за адресою: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що перебуває на балансі Рахівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816), повинен
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ:
аукціону з умовами – 154 416,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 77 208,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 77 208,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 441,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 720,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 7 720,80 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 відсотка мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року – 1200,00
грн.
УМОВИ ПРОДАЖУ.
Покупець об’єкта приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі площею 63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що перебуває на балансі Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за
ЄДРПОУ 00698816), зобов’язаний відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою Об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати з проведення незалежної оцінки майна в сумі
2 200,00 грн (дві тисячі двісті грн 00 коп.) без урахування ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації державної власності –
окремого майна – нежитлової будівлі площею 63,14 м2 за адресою:
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що
перебуває на балансі Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816).
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортноімпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921
Призначення платежу: ( обов’язково вказати за що)
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts
Address: 4, Kopernika str., Lviv, city,79005, Ukraine
Account: UA863223130000025203000000065
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 42899921
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Телефон: (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях,
адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька,60,
адреса вебсайта:zakarpattia@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2020-11-30-000001-3.
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.

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: нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною
площею 65,9 м2 за адресою: Харківська область,
Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2.
Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район,
с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1.
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 30739291), товариство припинено, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 04.08.2006
№ 14651170002000079).
Місцезнаходження та дані про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки,
на яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля 1971 року побудови. Фундаменти стрічкові цегляні, стіни з силікатної цегли, перегородка дерев’яна, перекриття дерев’яні балочного типу, з утеплювачем, поштукатурені. Технічний паспорт на об’єкт виготовлено
станом на 23.12.2010. Право власності на об’єкт зареєстровано за
державою Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (Свідоцтво про право
власності від 14.12.2011).
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:
privatization.gov.ua.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій
розташовано об’єкт, відповідно до листа Головного управління
Держгеокадастру у Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/19719/19-19 належить до земель житлової та громадської забудови.
Інформація про реєстрацію права власності або користування на
земельну ділянку відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09.04.2021.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
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м. Чер
нігів,
вул. Тол
стого, 15

Функціо
нальне
викорис
тання
За призна
ченням

Підстава
виникнення
права
власності

Форма власності
та власник

Витяг з держав
ного реєстру
речових прав на
нерухоме майно
№ 113407224
від 09.02.2018

Держава в особі
Головного управ
ління Держпрод
споживслужби
в Чернігівській
області

Відомості про земельну ділянку
Адреса
розташу
вання
м. Чернігів,
вул. Толсто
го, 15

Площа
земельної
ділянки,
м2
0,0629

Кадастровий номер

Цільове
призначення

Форма власності,
підстава на право
користування
земельною ділянкою

7410100000:01:032:0688 Землі гро Витяг з Державно
мадського
го реєстру речових
призначення прав на нерухоме
майно про реєстра
цію іншого речового
права № 6305861
від 07.07.2014

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка
перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є
підставою для дострокового припинення договору оренди з такою
третьою особою (припинення її права постійного користування) в
частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої
земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем
об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно
до Земельного кодексу України у тримісячний строк з моменту
реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо
права користування такою земельною ділянкою не оформлено або
така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи,
власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на
вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/garazh-lit-a-1-zagalnoyuploshheyu-39-6-kv-m/.
З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на
сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, 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 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна продажу об’єкта для:
аукціону з умовами – 96915,96 грн (дев’яносто шість тисяч
дев’ятсот п’ятнадцять гривень 96 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48457,98 грн (сорок вісім тисяч чотириста п’ятдесят сім гривень 98 коп.) без урахування
ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48457,98 грн (сорок вісім тисяч чотириста п’ятдесят сім гривень 98 коп.) без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9691,60 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4845,80 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 4845,80 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж об’єкта малої приватизації – гаража літ. А-1,
приміщення літ. 6-1, 6-2 загальною площею 40,9 м2,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж літ. А-1,
приміщення літ. 6-1, 6-2 загальною площею 40,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Толстого, 15.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Держ
продспоживслужби в Чернігівській області.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 14034,
м. Чернігів, вул. 1 Травня,180, тел. (04622) 3-01-19, 3-71-42, e-mail:
post@dpsscn.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації: гараж літ. А-1, приміщення
літ. 6-1, 6-2 знаходяться в серединній частині міста Чернігова. Поряд розташовані переважно житлова забудова, приватний сектор та
об’єкти комерційного використання. Поряд з об’єктом є можливість
стоянки для автомобілів. Прилегла територія облаштована: озеленення, електроосвітлення. Загальна площа – 40,9 м2. Фундамент
бетонний, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б плити, покрівля рулонна (наявні ознаки протікання), підлога бетонна, отвори –
металеві гаражні ворота. Наявне електропостачання.

Назва

Адреса
розташу
вання

Гараж літ. А-1,
приміщення
літ. 6-1,6-2 за
гальною пло
щею 40,9 м2

м. Чер
нігів,
вул. Тол
стого, 15

387348074101

Гараж
літ.А-1,
загальною
площею
39,6 м2

Адреса
розташу
вання

405449774101

Назва

Загальна
площа, м2
Реєстрацій
ний номер

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж літ. А-1
загальною площею 39,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Толстого, 15.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Держ
продспоживслужби в Чернігівській області.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 14034,
м. Чернігів, вул. 1 Травня,180, тел. (04622) 3-01-19, 3-71-42, e-mail:
post@dpsscn.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації: гараж літ. А-1 знаходиться
в серединній частині міста Чернігова. Поряд розташовані переважно
житлова забудова, приватний сектор та об’єкти комерційного використання. Поряд з об’єктом є можливість стоянки для автомобілів.
Прилегла територія облаштована: озеленення, електроосвітлення.
Загальна площа – 39,6 м2. Фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б плити, покрівля рулонна (наявні ознаки протікання), підлога бетонна, отвори – металеві гаражні ворота.
Наявне електропостачання.

Загальна
площа, м2
Реєстрацій
ний номер

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж об’єкта малої приватизації –
гаража літ. А-1 загальною площею 39,6 м2,
розташованого за адресою: м. Чернігів,
вул. Толстого, 15

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:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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: у робочі дні з 9.00 до
16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон: (0462) 676-302, e-mail: finance_74@ spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302.
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462)
676-302, e-mail: morochko_74@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 Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 02.03.2021 № 13/141.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі:
UA-AR-P-2021-02-08-000011-3.
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.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 969,16 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 484,58 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 484,58 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.

40,9

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

39,6

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 28540,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14270,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14270,00 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 – 2854,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1427,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1427,00 грн.
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 – окремого майна: нежитлова будівля магазину
літ. «А» загальною площею 65,9 м2 за адресою: Харківська область,
Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А.Д., 1, у розмірі
2100,00 гривень.
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 ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка – UA353510050000025206763799300
Назва банку – Акціонерне товариство «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка – UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач
відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Харківська область,
Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня
перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ регіонального відділення від 26.02.2021 № 00555.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000032-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 285,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 142,70 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 142,70 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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№ 12 (1357)

Форма власності,
підстава на право
користування зе
мельною ділянкою
Витяг з Державно
го реєстру речових
прав на нерухоме
майно про реєстра
цію іншого речового
права № 6305861
від 07.07.2014
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відомості
приватизації

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка
перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є
підставою для дострокового припинення договору оренди з такою
третьою особою (припинення її права постійного користування) в
частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої
земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України у тримісячний строк з моменту
реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо
права користування такою земельною ділянкою не оформлено або
така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи,
власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній
для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію
див. на вебсайті: https://privatization.gov.ua/product/garazh-lit-a-1prymishhennya-lit-6-1-lit-6-2-zagalnoyu-ploshheyu-40-9-kv-m/.
З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на
сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 березня 2021 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, 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 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною
другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ:
аукціону з умовами – 100096,88 грн (сто тисяч дев’яносто шість
гривень 88 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 50048,44 грн (п’ятдесят
тисяч сорок вісім гривень 44 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50048,44 грн (п’ятдесят тисяч сорок вісім гривень 44 коп.) без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10009,69 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5004,85 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 5004,85 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:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 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 – 5 388,50 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.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки
об’єкта нерухомого майна, – 7,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
yyзаяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
yyконкурсну пропозицію;
yyдокументи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за
встановленою формою;
yyінформацію 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,
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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
19 березня 2021 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 25.03.2021
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) 744-11-39.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: електролінія зовнішня (інв. № 37) –
повітряна лінія електропередачі напругою 10 кВ, протяжністю – 1,04 км.
До складу об’єкта входять: провід марки АС-35 (розгорнута довжина проводу – 3,120 км);
залізобетонні опори квадратні марки СВ10,5 – 16 шт.; залізобетонні опори круглі марки СКЦ 13,6 – 5шт.; дерев’яні опори із залізобетонною приставка – 2 шт.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Ковель,
вул. Луцька, 15.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТзОВ «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу. Телефони замовника конкурсу: (032) 261-62-14; (033) 224-00-57 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3500
грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: передавальні
пристрої.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки
майна, що склалася в I півріччі 2020 року, відповідно до листа Фонду
державного майна України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна України від 13.08.2020
№ 10-59-16222).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020
№ 227 (далі – Положення).

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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: у робочі дні з 9.00
до 16.00 за місцем розташування об’єкта.
Телефон: (0462) 676-302, e-mail: finance_74@ spfu.gov.ua.
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Місцезнаходження: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302.
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15.
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@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 Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 02.03.2021 № 13/142.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2021-02-08-000012-3.
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.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 1000,97 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни: 500,49 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 500,49 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.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79005, м. Львів, вул. Коперніка, 4).
До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямом за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені в розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4 з описом документів, що
містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
 Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опублікування
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській 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: приміщення магазину.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КСП «Тепличне»
(ПП «Тепличне»), яке розташоване за адресою: смт Авангард, Овідіопольський район, Одеська область, 67806.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Теплична, 1, смт Авангард,
Овідіопольський район, Одеська область, 67806.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно
з аналітичним обліком – 1 будівля площею 123 м2, площа забудови – 172,4 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2021.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
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Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки вище 7900 грн комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцінки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом І. «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них;
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна
суб’єктом оціночної діяльності мають бути залучені оцінювачі, які
перебувають у трудових відносинах із таким учасником» (зокрема, один з яких є штатним працівником та відповідно до статті 19
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися
в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта
господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності
не менше 3 років за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них». Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для
зарахування практичного досвіду з оцінки майна будуть вважатися:
нерухоме майно, нерухомість.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля (частка
19/100).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс
Держаудитслужби, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, 65107.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Широка (Котовського), 9,
смт Тарутине, Тарутинський район, Одеська область.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з
аналітичним обліком – 19/100 нежитлової будівлі площею 137 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2021.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки вище 7900 грн комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Учасник конкурсу повинен відповідати таким критеріям:
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати стаж практичної діяльності з оцінки майна не менше трьох років;
суб’єкт оціночної діяльності повинен мати чинний сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом І. «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них;
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна
суб’єктом оціночної діяльності мають бути залучені оцінювачі, які
перебувають у трудових відносинах із таким учасником» (зокрема, один з яких є штатним працівником та відповідно до статті 19
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися
в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта
господарювання), які мають загальний стаж професійної діяльності
не менше 3 років за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них». Об’єктами, подібними до об’єкта оцінки, для
зарахування практичного досвіду з оцінки майна будуть вважатися:
нерухоме майно, нерухомість.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ до претендентів щодо усіх об’єктів:
оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати
чинні кваліфікаційні свідоцтва (документи) оцінювачів за названим
вище напрямом оцінки майна та спеціалізацією в межах напряму;
суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені ним до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна,
повинні документально підтвердити досвід з оцінки трьох об’єктів,
подібних до об’єкта оцінки (відповідно до інформації щодо об’єктів,
які будуть вважатися подібними до об’єкта оцінки);
суб’єкт оціночної діяльності та (або) оцінювачі, які будуть залучені
ним до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, не повинні мати зауважень до практичної діяльності з оцінки майна за останні
три роки до дати проведення конкурсу (за даними автоматизованої
підсистеми «Рецензент» автоматизованої системи «Оцінка»), а саме:
звітів про оцінку майна, що за результатами рецензування класифікуються згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного стандарту
№ 1«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440;
оцінювачі, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, не повинні мати за останні три роки до дати проведення конкурсу застосованих до них заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням
екзаменаційної комісії відповідно до абзаців другого та третього
пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної
комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 13.11.2002 за № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.11.2002 за № 925/7213.
Один і той самий оцінювач може бути залучений до надання послуг з оцінки об’єкта оцінки лише одним суб’єктом оціночної діяльності. У разі з’ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки об’єкта оцінки декількома
учасниками конкурсу, пропозиція такого учасника буде відхилена, як
така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі.
Учасник конкурсу повинен подати замовнику документи,
а саме:
yyпропозицію щодо ціни надання послуг, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням послуг. Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує учасник конкурсу згідно із законодавством. У разі якщо
учасник конкурсу є платником податку на додану вартість, цінова
пропозиція має враховувати суму податку на додану вартість;
yyінформацію про учасника конкурсу згідно з вимогами
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами, внесеними
згідно з наказами Фонду державного майна України № 47
від 16.01.2018, № 227 від 11.02.2020, далі – Положення). В
інформації про учасника закупівлі мають бути підписи оцінювачів,
які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна. Підписи оцінювачів розглядаються як їх письмова
згода;
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yyдокументи щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки
стосовно об’єктів, подібних до об’єкта оцінки, а саме: копії трьох
договорів про надання послуг з оцінки разом з копіями актів
приймання-передавання послуг з оцінки, копіями висновків
про вартість об’єктів оцінки, копіями рецензій (складених
рецензентом, що працює в органі приватизації, або складених
експертною радою саморегулівної організації оцінювачів та які
класифіковані за ознаками, зазначеними в абзацах другому або
третьому пункту 67 Національного стандарту № 1). Документи
щодо практичного досвіду подаються разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна згідно вимог Положення.
У разі відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
практичний досвід з оцінки майна, пропозиція такого учасника
буде відхилена, як така, що не відповідає умовам, визначеним
в оголошенні про проведення конкурсу;
yyдокументи, що підтверджують повноваження посадової особи
або представника Учасника процедури конкурсу щодо підпису
документів пропозиції (виписка з протоколу засновників, наказ
про призначення, довіреність, доручення або інший документ,
що підтверджує повноваження посадової особи Учасника
на підписання документів, цінової пропозиції та договору за
результатами конкурсу).
Інформація, що міститься в документах учасника, яка з точки
зору суб’єкта господарювання може вважатися конфіденційною або
становити комерційну таємницю (зокрема, вартість надання послуг
з оцінки, порядок розрахунку, банківські реквізити, інформація про
контрагентів тощо) може бути заштрихована.
Строк надання послуг з оцінки: 14 календарних днів з дня підписання договору про надання послуг з оцінки.
Документи, які має подати суб’єкт оціночної діяльності після
завершення надання послуг з оцінки:
yyзвіт про оцінку майна (в одному примірнику) в паперовому
вигляді;
yyвисновок про вартість майна в паперовому вигляді (у трьох
примірниках).
Вимоги до оформлення звіту про оцінку майна:
yyзвіт про оцінку об’єкта оцінки підписується оцінювачами, які
безпосередньо брали участь у проведенні оцінки (та були
заявлені суб’єктом оціночної діяльності для участі в закупівлі
послуги з оцінки), керівником суб’єкта господарювання та
скріплюється печаткою (за наявності);
yyзвіт про оцінку об’єкта оцінки та висновок про його вартість
мають бути складені відповідно до вимог Національного
стандарту № 1;
yyзвіт про оцінку об’єкта оцінки складається із застосуванням
офіційно-ділового стилю. Мова звіту про оцінку об’єкта оцінки
та висновку про його вартість повинна відповідати сучасним
правописним нормам.
Умови оплати та порядок розрахунків.
Розрахунки між Сторонами здійснюються в такій послідовності: протягом десяти банківських днів від дати підписання акта
приймання-передачі послуг з оцінки об’єкта оцінки замовник перераховує на рахунок суб’єкта оціночної діяльності суму договору про
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, укладеного між замовником
та переможцем закупівлі.
У разі відсутності фінансування з Державного бюджету України
замовник не несе відповідальності за прострочення оплати, але
зобов’язується оплатити надані послуги з оцінки об’єкта оцінки відразу після надходження коштів з Державного бюджету України.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору та викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу ІТ підтримки,
документального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, документи подають в поштову скриньку перед входом до регіонального
відділення на 11-му поверсі – обмеження доступу у приміщення регіонального відділення під час дії карантину). Останній день прийому
документів – 19.03.2021. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65048, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська,15.
 Конкурс відбудеться 25.03.2021 о 14.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Одеській
та Миколаївській областях за адресою: 65048, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503.
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, будівля
насосної станції загальною площею 32,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 30.12.2020 – відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2021.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу Фонду державного майна України 16.01.2018 № 47
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
 Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Петра Могили, 24 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.0. Телефон
для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів малої приватизації
 1.Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежиле приміщення літ. «А-1» загальною
площею 26,5 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря,
вул. Ставкова, 1.
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 (один) – нежиле приміщення площею
26,5 м2. Вказане нежиле приміщення являється окремо збудованою
нежилою будівлею.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділена.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1. Земельна ділянка окремо не виділена.
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 – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, зокрема порівняної площі.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, магазин, загальною
площею 83,2 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 62140, Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала
Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта
для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 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, 700-75-60, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 1 одиниця – нежитлова будівля, магазин,
загальною площею 83,2 м2.
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 – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціонального
призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення загальною площею 290,95 м2.
Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Кооперативна, 2.
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 (один) – нежитлові приміщення загальною
площею 290,95 м2.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділена.
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 – 3,0 тис. грн.
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В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
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, передбачених
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 (не більше ніж 10 календарних днів). 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:
yyзаява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до
Положення);
yyписьмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби);
yyінформація 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 опублі
кування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен
ні 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.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів малої приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля магазину загальною площею 32,5 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська (колишня назва – вул. В. Васильченка), 2.
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 (один) – будівля магазину загальною
площею 32,5 м2.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділена.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська, (колишня назва –
вул. В. Васильченка), 2.
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 – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціонального
призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля магазину загальною площею 33,1 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а.
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 (один) – будівля магазину загальною
площею 33,1 м2.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділена.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а.
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 – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціонального
призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля побутового комбінату літ.
«А-2» (інв. 2-53) загальною площею 384,0 м2.
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Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3.
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 (один) – нежитлова будівля побутового
комбінату літ. «А-2» (інв. 2-53) загальною площею 384,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділена.
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 – 4,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціонального
призначення.
 4. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
об’єкт соціально-культурного призначення – клуб загальною
площею 175,6 м2.
Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська область, Барвінківський район, c. Пашкове,
вул. Матросова, 28.
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 (один) клуб загальною площею 175,6 м2,
окрема нежитлова будівля.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська область, Барвінківський район, c. Пашкове, вул. Матросова, 28.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – земельна ділянка під
об’єктом окремо не виділена.
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 – 4,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціонального
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, передбачених
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 (не більше ніж 10 календарних днів). 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:
yyзаява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до
Положення);
yyписьмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби);
yyінформація 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 опублі
кування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен
ні 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.



до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.02.2021
м. Київ
№ 170
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 31 липня 2019 року № 608/19
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) «НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ» (вх. Фонду державного майна України
від 02 лютого 2021 року № 19/4099), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31 липня 2019 року № 608/19, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 43049746).
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
11.02.2021
м. Київ
№ 171
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 27 лютого 2018 року № 177/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі –
ТОВ) «ЛЬВІВ – ЮРСЕРВІС» (вх. Фонду державного майна України
від 02 лютого 2021 року № 19/4100), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 лютого 2018 року № 177/18, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ЛЬВІВ – ЮРСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 30162775).
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
15.02.2021
м. Київ
№ 185
Про анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), відповідно до наказу
Фонду державного майна України від 28 грудня 2020 року № 2068,
яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівцівоцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають напрямам
і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять
зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом державного майна України суб’єктам господарювання
згідно з додатком.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування
громадськості про зміст цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
Додаток
до наказу Фонду
державного майна України
вiд 15.02.2021 № 185

ПЕРЕЛІК
суб’єктiв rосподарювання, яким анулюються сертифiкати
суб’єктiв оцiночної дiяльностi у зв’язку iз зупиненням дiї
квалiфiкацiйних свiдоцтв оцiнювачiв
Но
мер
з/п

Суб’єкти
rосподарювання

1 КП «КОРОСТЕНСЬКЕ
МІЖМІСЬКЕ БЮРО
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИ
ЗАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ»
2 ФОП ЖдановаТумановська Юлія
Сергіївна
3 ПП «ПРИКАРПАТСЬКИЙ
ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР»
4 ТОВ «УНЕВЕРСАЛ ЛТД»
5 ФОП Пітерін Дмитро
Юрійович
6 ФОП Синьоок Микола
Павлович

03343953

Номер
сертифiката
суб’єкта
оцiночної
дiяльностi
368/19

Дата видачi
сертифiката
суб’єкта
оцiночної
дiяльностi
11-05-2019

3443407507

100/19

04-02-2019

м. Івано37794584
Франківськ
м. Одеса
42712697
Вінницька 3270219316
обл.
Черкаська 2342000232
обл.

340/19

07-05-2019

919/19
916/20

28-11-2019
08-10-2020

751/20

18-08-2020

Perioн
Житомир
ська обл.

м. Київ

Код
ЄДРПОУ

10 березня 2021 року

8

відомості

№ 12 (1357), 10 березня 2021 року

приватизації

фонд державного майна
України повідомляє
hh ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджетних програм за КВКВ 661
«Фонд державного майна України» за 2020 рік

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

Затверджено наказом Фонду державного майна України
від 09.03.2021 № 364

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого визначається Законом України «Про Фонд державного майна України» від
09.12.2011 № 4107-VI.
Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної
політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження
державного майна, управління об’єктами державної власності, у
тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, відчуження
державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у
сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а також посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду
державного майна України.
Основними завданнями Фонду державного майна України є:
yyзабезпечення повного, своєчасного та достовірного інформування
про об’єкти приватизації та порядок приватизації;
yyдержавне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності;
yyздійснення контролю у сфері організації та проведення прива
тизації державного майна;
yyспівробітництво з міжнародними організаціями у реалізації
державної політики у сфері приватизації;
yyвиконання планових завдань з надходження коштів від
приватизації державного майна;
yyудосконалення управління державною власністю;
yyведення обліку об’єктів державної власності;
yyпроведення оцінки об’єктів оренди;
yyвиконання планових завдань з надходження коштів від оренди
державного майна;
yyвиконання планових завдань з надходження дивідендів.
Штатна чисельність працівників системи державних органів
приватизації Фонду державного майна України – 1654 одиниці, у тому числі:
yyапарат Фонду – 620;
yyрегіональні відділення – 1034.
Мережа установ та організацій, що одержували кошти з Державного бюджету України в 2020 році, складалась з 12 розпорядників бюджетних коштів:
yyголовний розпорядник – розпорядник коштів I рівня – Фонд
державного майна України;
yy11 розпорядників коштів III рівня.
У 2020 році Фондом державного майна України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за
2 бюджетними програмами.
Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду та регіональних відділень Фонду державного майна
України на 2020 рік, становить 505 590,53 тис. грн, з них використано 453 514,35 тис. грн, або 89,7 %, в тому числі:
за загальним фондом державного бюджету:
yyзатверджено кошторисом – 503 166,4 тис. грн;
yyвикористано (касові видатки) – 453 323,42 тис. грн, або
90,1 %;
за спеціальним фондом державного бюджету:
yyзатверджено кошторисом – 2 424,13 тис. грн;
yyвикористано (касові видатки) – 190,93 тис. грн, або 7,9 %.
За бюджетною програмою КПКВК 6611010 «Керівництво та
управління у сфері державного майна»:
Затверджено кошторисом – 446 322,23 тис. грн:
yyза загальним фондом – 443 898,10 тис. грн;
yyза спеціальним фондом – 2 424,13 тис. грн.
Використано (касові видатки) – 423 700,92 тис. грн (94,9 %):
yyза загальним фондом – 423 509,99 тис. грн (95,4 %);
yyза спеціальним фондом – 190,93 тис. грн (7,9 %).
За даною бюджетною програмою здійснюється фінансування
діяльності апарату та регіональних відділень Фонду, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері оренди, використання
та відчуження державного майна, управління об’єктами державної
власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо
об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління.
Протягом року забезпечено облік 938845 об’єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного
реєстру об’єктів державної власності.
Станом на 01.01.2021 обліковується 15510 договорів оренди.
Відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Фондом державного майна України
перераховано від оренди державного майна 1 300 861,7 тис. грн, що
становить 31,7 % від планового завдання (4 100 000,00 тис. грн).
Станом на 01.01.2021 надходження дивідендів до Державного
бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських
товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах,
які належать до сфери управління Фонду державного майна України,
склали 260 561,00 тис. грн, що становить 105,3 % від планового завдання (247 492,00 тис. грн).
За бюджетною програмою КПКВК 6611020 «Заходи, пов’я
зані з проведенням приватизації державного майна»:
yyз а т в е р д ж е н о к о ш т о р и с о м з а з а г а л ь н и м ф о н д о м –
59 268,30 тис. грн;
yyвикористано (касові видатки) за загальним фондом –
29 813,43 тис. грн (50,30 %).
За даною бюджетною програмою здійснюється фінансування
діяльності апарату та регіональних відділень Фонду, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері приватизації, відчуження
державного майна в процесі приватизації, державне регулювання
у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Протягом року підготовлено та опрацьовано 320 од. звітів про
оцінку об’єктів, що підлягають приватизації.
Забезпечено контроль стану виконання 789 договорів купівліпродажу державного майна.
У 2020 році Фондом державного майна України перераховано
від приватизації державного майна до Державного бюджету України коштів – 2 248 165,00 тис. грн, що становить 449,6 % виконання
планового показника (500 000,00 тис. грн).
Фонд державного майна України у межах затверджених видатків
в Державному бюджеті України на 2020 рік забезпечував ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів.
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прийнято рішення
про приватизацію
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
03.03.2021 № 261 прийнято рішення про приватизацію єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Закупнянський
кар’єр», код за ЄДРПОУ 00373735, розташованого за адресою:
Хмельницька область, Чемеровецький район, смт Закупне,
вул. Кар’єрна, 1.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 03.03.2021
№ 262 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор»,
код за ЄДРПОУ 42113663, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, 122.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішень про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2021 року № 13/160 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: Б-1 гаража площею 151,7 м2,
розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Городня,
вул. Незалежності, 57, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Городянському районі
Чернігівської області.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2021 року № 13/161 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража, б-1 загальною площею 17,6 м2, розташованого за адресою: Чернігівська область,
м. Сновськ, вул. Залізнична, 2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Сновському
районі Чернігівської області.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2021 року № 13/162 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража Б-1-1 площею 23,1 м2,
розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка,
вул. Зарічна, 10/1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі
Чернігівської області.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2021 року № 13/163 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража Б-1 площею 63,9 м2,
розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка,
вул. Зарічна, 10/1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі
Чернігівської області.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2021 року № 13/164 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража літ. Б-1 площею 16,9 м2,
розташованого за адресою: Чернігівська область, Куликівський
район, смт Куликівка, вул. Партизанська, 2а, що перебуває на
балансі Управління Державної казначейської служби України у
Куликівському районі Чернігівської області.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2021 року № 13/165 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража, Б-1 загальною площею 110,5 м2, розташованого за адресою: Чернігівська область,
м. Мена, вул. Героїв АТО, 20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Менському районі
Чернігівської області.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 04 березня 2021 року № 13/166 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності: гаража на три бокси 1, Г загальною площею 81,4 м2, розташованого за адресою:
Чернігівська область, Сосницький район, м. Сосниця, вул. Виноградського, 12а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Сосницькому районі
Чернігівської області.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
04.03.2021 прийнято рішення про приватизацію окремого
майна, а саме:
 наказ № 232 – автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску 2000, 44450
CА, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, балансоутримувач: Сумська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ
04057864);
 наказ № 233 – автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску – 1993,
5051 CІА, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, балансоутриму
вач: Сумська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ
04057864);

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

 наказ № 234 – автомобіль ГАЗ 3102, рік випуску – 1998,
40062 CВ, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, балансоутримувач: Сумська районна державна адміністрація (код за
ЄДРПОУ: 04057864);
 наказ № 235 – автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску –
1998, 10060 CВ, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, балансоутримувач: Сумська районна державна адміністрація (код за
ЄДРПОУ: 04057864).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
04.03.2021 № 141 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – будівлі котельні загальною площею 114,2 м2 у складі:
А-1 – будівля котельні, а – димова труба за адресою: Рівненська
область, Дубенський район, с. Бортниця, вул. Меліораторів, 14б,
шляхом викупу балансоутримувачем.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 05.03.2021
№ 144 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні окремого майна – будівлі автовагової загальною площею
47,4 м2 за адресою: Рівненська область, Сарненський район,
м. Сарни, вул. Заводська, буд. 2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
01.03.2021 № 00563 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальні
загальною площею 573,5 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Кусторівка, вул. Садова, 2; балансоутримувач –
ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за ЄДРПОУ 00412406.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
01.03.2021 № 00564 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації соціально-культурного призначення – клубу
загальною площею 173,4 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Кусторівка, вул. Садова, 4; балансоутримувач –
ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за ЄДРПОУ 00412406.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 02.03.2021 № 158 прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – «Склад для обладнання, літ. Д,
загальною площею 62,5 м2», який розташований за адресою:
вул. Степова, 15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсон
ська обл., що перебуває на балансі Басейнового управління
водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040),
шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 02.03.2021 № 159 прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – «Склад малоцінного інвентаря, літ. І, загальною площею 408,4 м2», який розташований за
адресою: вул. Степова, 15В, с. Рибальче, Голопристанський
р-н, Херсонська обл., що перебуває на балансі Басейнового
управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ
01039040), шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 02.03.2021 № 160 прийнято рішення про
приватизацію окремого майна – «Склад ПММ, літ. Г, загальною
площею 31,4 м2», який розташований за адресою: вул. Степова, 15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл.,
що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040), шляхом
продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 02.03.2021 № 161 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – «Гідравлічна лабораторія, літ. Є,
загальною площею 93,5 м2», який розташований за адресою:
вул. Степова, 15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл., що перебуває на балансі Басейнового управління
водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040),
шляхом продажу на аукціоні.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ПП «Компанія «Аполлон»,

вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054
e-mail: imperial@mail.lviv.ua

Тираж: 100 прим.
Замовлення № 219-1

Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

