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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення від 15.07.2020 № 12/01-23-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – частини будівлі – А загальною площею
217,8 м2, будівлі – Б, б, В, Г, Д, огорожі № 1-2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Об’єкт приватизовано шляхом
викупу юридичною особою – ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН «ЛИС» (код за
ЄДРПОУ 20307462). Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить
904 980,00 грн (дев’ятсот чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 150 830,00 грн (сто п’ятдесят тисяч вісімсот тридцять гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Каграманяном К. Б. договір
купівлі-продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – клуб
металургів літ. А-1, навіс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною площею 1 230,0 м2, тротуар літ. І, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043) та розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 189. Ціна продажу об’єкта – 900 180,00 грн, у тому
числі ПДВ – 150 030,00 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному
аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни шляхом викупу

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля ветлабораторії літ. А
загальною площею 338,3 м2, сарай-склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е,
убиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою: смт Глибока, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., вул. Героїв Небесної сотні, 1б приватизовано
фізичною особою – Кравчуком Вячеславом Констянтиновичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 175192,18 грн (сто сімдесят п’ять тисяч сто дев’яносто дві грн
18 копійок), у тому числі ПДВ – 29198,70 грн (двадцять дев’ять тисяч сто дев’яносто
вісім грн 70 копійок).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення банку загальною площею 392,0 м2 за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, смт
Товсте, вул. Українська, 60 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами
фізичною особою – Проданик Юлією Степанівною за ціною 1 320 470,40 грн (один
мільйон триста двадцять тисяч чотириста сімдесят гривень 40 копійок), у тому числі
ПДВ – 220 078,40 грн (двісті двадцять тисяч сімдесят вісім гривень 40 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – майна цеху напільного обладнання
(у кількості 117 одиниць), розташованого за адресою:
Запорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: майно цеху
напільного обладнання, у складі: господарські будівлі: (вентиляційна, склад,
підсобне приміщення, камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудова; побутове
приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А (а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7,а8), Б, В, В1, Г;
будівля Депо (котельна господарсько-побутові приміщення) Ю, Ю1, Ю2, загальна
площа – 709,1 м2; колишня насосна протипожежного водопостачання, ІІ, загальна
площа – 69,6 м2; компресорна станція, И, загальна площа – 184,04 м2; насосна станція
дощової каналізації, К, загальна площа – 130,53 м2; насосна станція виробничопобутової каналізації, Д, загальна площа – 64,2 м2; блок очистки, ІІІ, загальна площа –
281,86 м2; склад мазуту, У, У’, загальна площа – 121,91 м2; естакада, Ф (18 пог.
м) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 м2); склад присадок, Т, загальна площа – 24,38 м2;
котельня, станція перекачки конденсату, димова труба, Н, О, П, загальна площа –
1040,88 м2; склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа – 28,45 м2; будівля
перекачування гарячої води, естакада, Р, Р1, загальна площа – 37,23 м2; колишні
пожежне депо, учбово-тренувальна башта, Ж, З, загальна площа – 269,38 м2; будівля
піскосушарки, Я, загальна площа – 40,38 м2; колишнє пожежне депо, Е, загальна
площа – 156,88 м2; будівля паливного складу, Х, загальна площа – 66,35 м2; дорога
а/бет. та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа – 12109 м2; градирня,
Л, загальна площа – 5,72 м2; оглядова яма, І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтрколона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа – 38,52 м2; пристрій
очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари, И1, И2, И3, загальна площа –
9,44 м2; паркан літ. V, 1125 пог. м; кабельна лінія 10 кВт 0,38/0,22; водопровідні
мережі; трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; зовнішні мережі
водопроводу повторного використання на проммайданчику; трансформаторна
підстанція, М, загальна площа – 63,22 м2; підстанція трансформаторна комплексна
(у складі літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВТ;
вбиральня на 4 очки, Ч, загальна площа – 6,3 м2; склад, Ш, загальна площа – 104,67 м2;

України

Управління підготовки
до приватизації, т. 200-31-64
будівля електроцеху, Щ, загальна площа – 17,38 м2; флотатор багатокамерний
літ. IV – 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управління ШУ-1502-03132; шафа
управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий – 3 шт.; камера електрична –
11 шт.; шафа силова – 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 – 2 шт.; шафа КТП-1000; шафа
розподільча КН-20 – 2 шт.; шафа станційного управління; щит управління; колона
діаризаційна; шафа силова 7/270; шафа силова 5329; шафа управління ШНВ; шафа
рівней; економайзер; водонагрівач – 4 шт.; котел ДКВР – 2 шт.; гідрозатвори – 2 шт.;
бак деаератор – 2 шт.; економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління
ШУ-5106 – 2 шт.; кран-балка – 4 шт.; кран козловий ККС-10; бак акамуляторний –
4 шт.; бак конденсатний – 2 шт.; станція управління мазутонасосною; трансформатор
ТМ-3; шафа розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 – 9 шт.; пристрій
конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні споруди); катрезборнова труба
з механічним приводом, що розташоване за адресою: Запорізька область,
смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Інформація про бал анс оу тр имувача: майно цеху напільного обладнання передано на безоплатне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «ІЛОТ»
(код за ЄДРПОУ 38920234).
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації.
Територія, на якій розташований об’єкт приватизації, знаходиться за межами житлової
забудови, значно віддалена від центральної частини смт Веселе. Вулиця Робоча фактично за межами населеного пункту Веселе, в зоні, вільній від житлової забудови, межує з
полями. По адміністративному діленню зона розташування відноситься до периферійної. Об’єкт приватизації не використовується з 90 років XX століття. За цей період майно
об’єкта приватизації зазнало значних руйнувань (під впливом зовнішнього середовища
та можливо і життєдіяльності людей). Об’єкт приватизації умовно можна розділити на
дві групи: основні засоби, а саме: будівлі, споруди та передавальні пристрої, до яких належить 40 одиниць, та обладнання в кількості 77 одиниць.
Будівлі, споруди, елементи благоустрою та передавальні пристрої загалом являють
собою комплекс будівель та споруд виробничого-складського призначення. Об’єкти
нерухомого майна перебувають переважно у незадовільному, ветхому технічному стані.
Фізичний знос коливається в межах 50 – 80 %. Окремі основні будівлі об’єкта приватизації потребують ремонту, без якого їх використання технічно неможливе, оскільки будівлі
мають значні руйнування та відсутність окремих конструктивних елементів.
Обладнання, яке входить до складу об’єкта приватизації, в основному розукомплектоване та непридатне до подальшого використання. У основного обладнання, такого, як
трансформатори, електричні шафи, обладнання котельні, відсутні основні елементи, без
яких воно не придатне до використання. Загалом обладнання не було законсервоване
та не зберігалось належним чином. Фізичний знос всіх 77 одиниць обладнання коливається в межах 97,5 – 100 %.
Огорожа території більше ніж на половину відсутня, місцями зруйновано залізничну
колію, шпали існуючої дільниці залізничної колії місцями прогнили або розсохлись. Територія, на якій знаходиться об’єкт приватизації, без електроосвітлення, повітряна кабельна
лінія зруйнована, інженерні мережі частково демонтовані і відключені.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
12,0000 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання об’єкта приватизації – будівлі, промислові та інженерні споруди.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням стартової
ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону без умов: 19 серпня 2020 року. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов; аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – майна цеху напільного обладнання, у складі: господарські будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщення, камери окраски,
КИПіА, світловий ліхтар) прибудова; побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А
(а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, В1, Г; будівля Депо (котельна господарсько-побутові
приміщення) Ю, Ю1, Ю2, загальна площа – 709,1 м2; колишня насосна протипожежного
водопостачання, ІІ, загальна площа – 69,6 м2; компресорна станція, И, загальна площа –
184,04 м2; насосна станція дощової каналізації, К, загальна площа – 130,53 м2; насосна
станція виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа – 64,2 м2; блок очистки, ІІІ,
загальна площа – 281,86 м2; склад мазуту, У, У’, загальна площа – 121,91 м2; естакада, Ф
(18 пог. м) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 м2); склад присадок, Т, загальна площа – 24,38 м2; котельня, станція перекачки конденсату, димова труба, Н,О,П, загальна площа – 1040,88 м2;
склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа – 28,45 м2; будівля перекачування
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гарячої води, естакада, Р, Р1, загальна площа – 37,23 м2; колишні пожежне
депо, учбово-тренувальна башта, Ж, З, загальна площа – 269,38 м2; будівля піскосушарки, Я, загальна площа – 40,38 м2; колишнє пожежне депо, Е,
загальна площа – 156,88 м2; будівля паливного складу, Х, загальна площа –
66,35 м2; дорога а/бет. та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна
площа – 12109 м2; градирня, Л, загальна площа – 5,72 м2; оглядова яма,
І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа – 38,52 м2; пристрій очистки промислових
стічних вод літ. IV; резервуари, И1, И2, И3, загальна площа – 9,44 м2; паркан літ. V, 1125 пог. м; кабельна лінія 10кВт 0,38/0,22; водопровідні мережі;
трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; зовнішні мережі
водопроводу повторного використання на проммайданчику; трансформаторна підстанція, М, загальна площа 63,22 м2; підстанція трансформаторна комплексна (у складі літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; повітрянокабельна ЛЕП 10 кВТ; вбиральня на 4 очки, Ч, загальна площа – 6,3 м2;
склад, Ш, загальна площа – 104,67 м2; будівля електроцеху, Щ, загальна
площа – 17,38 м2; флотатор багатокамерний літ. IV – 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управління ШУ-1502-03132; шафа управління
ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий – 3 шт.; камера електрична –
11 шт.; шафа силова – 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 – 2 шт.; шафа КТП1000; шафа розподільча КН-20 – 2 шт.; шафа станційного управління; щит
управління; колона діаризаційна; шафа силова 7/270; шафа силова 5329;
шафа управління ШНВ; шафа рівней; економайзер; водонагрівач – 4 шт.;
котел ДКВР – 2 шт.; гідрозатвори – 2 шт.; бак деаератор – 2 шт.; економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління ШУ-5106 – 2 шт.;
кран-балка – 4 шт.; кран козловий ККС-10; бак акамуляторний – 4 шт.; бак
конденсатний – 2 шт.; станція управління мазутонасосною; трансформатор
ТМ-3; шафа розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 – 9 шт.;
пристрій конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні споруди); катрезборнова труба з механічним приводом, що розташоване за адресою:
З апорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6, здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті
8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 960 447,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 480 223,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 480 223,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 96 044,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48 022,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48 022,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код
за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код
за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. 061 226 07 75.
Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова
Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено
віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням:
http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#3713.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 17.07.2020 № 12/1- 264.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000018-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 9 604,47 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 802,24 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 802,24 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/pokupcyam.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі магазину площею 186,8 м2 за адресою:
Київська область, Баришівський район, с. Григорівка,
вул. Леніна, 16/1, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу КСП «Хмельовик»
(код ЄДРПОУ 00849942)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно –
будівля магазину площею 186,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Баришівський район,
с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану будівлю загальною площею 186,8 м2. Рік побудови – 1977. За проектним
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функціональним призначенням будівля була побудована як споруда торгового павільйону. Будівля має один окремий вхід до приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи: фундамент
і цоколь – стрічковий цегляний; стіни – металеві листи, частково обшиті
цеглою, шлакоблоки; перегородки – цегляні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування; внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання. Загальний і технічний
стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.
Реєстраційний номер об’єкта: 875743332202.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена,
земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку після
переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: СТОВ «Хмельовик» (код ЄДРПОУ
00849942).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25.08.2020.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі
магазину площею 186,8 м2 за адресою: Київська область, Баришівський
район, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу КСП «Хмельовик» (код ЄДРПОУ 00849942) (далі –
Об’єкт малої приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 307 466,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 153 733,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 153 733,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 30 746,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 373,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 373,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
згідно зі статтею 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої
приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних
днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
Згідно зі статтею 26 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» покупець зобов’язаний компенсувати Регіональ
ному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату
послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного
паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 338 (триста тридцять вісім)
гривень 12 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення
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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
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 21.07.2020 № 497.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000095-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 074,66 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 537,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 537,33 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про повторний продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – майнового комплексу
господарських споруд Черняхівської експлуатаційної
дільниці Житомирського міжрайонного управління водного
господарства у складі: свинарника, конюшні, погреба,
колодязя, огорожі
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – майновий
комплекс господарських споруд Черняхівської експлуатаційної
дільниці Житомирського міжрайонного управління водного
господарства у складі: свинарника, конюшні, погреба,
колодязя, огорожі.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 21а.
Назва балансоутримувача: Житомирське міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 01033869).
Відомості про об’єкт: будівля свинарника – одноповерхова цегляна
будівля загальною площею 210,4 м2, фундамент бутовий, підлога бетонна; будівля конюшні – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
59,6 м2, фундамент бутовий, підлога бетонна; погріб загальною площею
35,3 м2; огорожа з воротами та колодязь. Інженерні комунікації відсутні,
стан задовільний. Об’єкт розташований на околиці населеного пункту.
Балансоутримувачем здійснюються заходи з реєстрації об’єкта.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній
ділянці площею 0,5693 га, яка перебуває у постійному користуванні Житомирського міжрайонного управління водного господарства на підставі
акта про право постійного користування від 17.05.2005.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 серпня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація майнового комплексу господарських споруд Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління
водного господарства 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 майнового комплексу господарських споруд Черняхівської
експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління водного господарства має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 134411,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 67205,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67205,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13441,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6720,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6720,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу.
Покупець майнового комплексу господарських споруд Черняхівської
експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління водного господарства зобов’язаний від дати переходу права власності:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5900,00 грн у місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог
частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45
Телефон: (0412) 420-416, Е-mail: grinfdmu@gmail.com.
Відповідальна особа: Грінчук Наталя Анатоліївна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 16 липня, 77, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від
20.07.2020 № 386.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-10-000007-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) календарних днів.
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1344,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 672,06 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею
227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н,
смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21
(балансоутримувач: Головне управління статистики
у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у
Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057) 706-26-16.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єктом є нежитлова одноповерхова окремо
розташована будівля загальною площею 227,2 м2. Рік введення в експлуатацію – 1970 (за даними бухгалтерського обліку). Фундамент, стіни шлаколиті, покрівля – шифер, підлога, вікна та двері дерев’яні. Водовідведення
відсутнє, опалення та електропостачання відключене. Будівля раніше використовувалась Головним управлінням статистики у Харківській області.
На сьогодні за призначенням не використовується. Детальна інформація
та документи по об’єкту розміщені на vdr.spfu.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт
зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право
власності на нерухоме майно від 05.09.2011, виданого Виконкомом
Зачепилівської селищної Ради на підставі рішення Виконкому Зачепилівської селищної Ради від 11.08.2011 № 110 та зареєстрованого Комунальним підприємством технічної інвентаризації «Інвентаризатор»
м. Красноград, що підтверджується Витягом про державну реєстрацію прав від 05.09.2011, номер витягу 31184430, реєстраційний номер
34545375, номер запису 167 в книзі 1. Згідно з витягом з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 134778378 від 17.08.2018) об’єкт малої
приватизації зареєстрований за Державною службою статистики України, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1624776163222,
дата реєстрації: 06.08.2018.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: нежитлова будівля літ. «А-1»
загальною площею 227,2 м2 розташована на земельній ділянці площею
0,1828 га. Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою (серія ЯЯ № 309097 від 28.11.2009), виданий Зачепилівському районному відділу статистики. Згідно з Витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (земельна ділянка):
1580934563222, дата державної реєстрації 15.06.2018, кадастровий
номер: 6322255100:02:005:0049. Правокористувач земельної ділянки:
Головне управління статистики у Харківській області; надавач прав: Зачепилівська селищна рада. Цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, землі житлової та громадської забудови, для обслуговування
нежитлових будівель.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 27 серпня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 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 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 здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 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 – 247000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 123500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 123500,00 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 – 24700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій –12350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21 (балансоутримувач: Головне управління статистики
у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629), у розмірі 4000,00 грн
(чотири тисячі гривень 00 копійок).
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:
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Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ
43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта
приватизації: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка,
вул. Центральна (Радянська), 21.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60,
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 20.07.2020 № 01466.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000024-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2470,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1235,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1235,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі загальною площею 104,2 м2 за адресою:
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: будівля загальною площею 104,2 м2.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а.
Інформація про балансоутримувача: Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську (код за ЄДРПОУ 00710368), місце
знаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Карла Маркса, 133а,
контактний телефон (06451) 7-56-03.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації у складі будівлі та убиральні загальною площею 104,2 м2 розміщується на окраїні міста Лисичанськ. Будівля потребує капітального ремонту. Мережі водопостачання,
водовідведення, централізованого газопостачання та опалення відсутні.
Тверде покриття на земельній ділянці об’єкта приватизації відсутнє. Загальний відсоток зносу будівлі – 60 %; убиральні – 85 %. Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на vdr.spfu.gov.ua.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2594 га виданий балансоутримувачу.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
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: 27 серпня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 56 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 300,00 грн.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 830,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 830,00 гривень.
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному 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 – будівлі загальною площею 104,2 м2 за адресою: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а, у розмірі 5 000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
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 Украї
ни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
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
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Кольцова, 71а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області регіонального відділення – з 8.30 до 17.30 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Сидоренко Н. О. Телефон для довідок
(06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 17 липня 2020 року № 13-204.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-29-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 566,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 283,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 283,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Центр будівельного
та енергоефективного інжинірингу».
Місцезнаходження об’єкта: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.
Відомості про об’єкт: середньооблікова чисельність працівників
станом на 01.01.2020 – 1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.11 – діяльність у
сфері архітектури.
Основними напрямами діяльності відповідно до Статуту є:
проектування і будівництво житлових, громадських, промислових
будівель та споруд, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем
і споруд, транспортних споруд та споруд сільськогосподарського призначення тощо;
проведення ліцензійної експертизи та підготовка експертних висновків
щодо спроможності виконання робіт, пов’язаних із створенням об’єктів
архітектури, суб’єкта будівельної діяльності;
здійснення технічного нагляду, технічного огляду та технічного обстеження у будівництві тощо.

29 липня 2020 року

4

відомості
приватизації

Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та останній звітний квартал
№
з/п
1
2
3
4
5

Найменування показника

відно 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і
обов’язків підприємства.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 596,84 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 298,42 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 298,42 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 459,68 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 229,84 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 229,84 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 944 грн 60 коп.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» зобов’язаний
забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня
переходу до нього права власності;
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться
на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі
наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі:
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
інша поточна заборгованість
6 Кредиторська заборгованість, тис. грн (у т. ч. прострочена)

–
–
60,0
56,0
5,0
3,0
2,0
–
4,0

–
–
56,0
56,0
2,0
–
2,0
–
–

–
–
4,6
4,6
–
–
–
–
–

Станом на 31.06.2020 (згідно з довідкою від балансоутримувача) немає заборгованості підприємства з виплати заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.
Нерухомого майна на балансі державного підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» немає.
До складу об’єкта входить: обладнання, а саме: кондиціонер внутр.
блок. TLKA 12 FS-AAR-evap – 1 шт.; кондиціонер зовн. блок. TLKA 12 FSAAR-cond – 1 шт.; кондиціонер GREE Ez – 1 шт.; ноутбук DELL Vostro – 1 шт.;
комп’ютер IntelCeleron (r) CPO 2.13 GHz з монітором – 1 шт. Земельна
ділянка відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 20 серпня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» здійснюється відпо-

Рахунок UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт).
Рахунок UA188201720355269003000014093 (для перерахування
гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50Г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
kyiv.html.
Телефон для довідок (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 20.07.2020 № 381.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000081-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 45,97 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 22,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22,98 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

фонд державного майна України повідомляє
Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 20.07.2020 № 1228.
Додаток 2
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 20.07.2020 № 1228)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2020 році
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
00371943

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Мурафський кар’єр»

Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1

Апарат Фонду

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

42809403

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державний фонд геопросторових даних України»

Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. 600-Річчя, 19

Державна служба України з
питань геодезії, картографії та
кадастру

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Цілісний майновий комплекс
державного підприємства
«Полупанівський кар’єр»

Тернопільська обл.,
Підволочиський р-н,
с. Полупанівка

Апарат Фонду

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Цілісний майновий комплекс
структурного підрозділу
(горілчаний цех) Бучацького
мальтозного заводу

Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач,
вул. Бариська, 8А

Апарат Фонду

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
25896374 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Обухівське будівельномонтажне управління»

Київська обл., м. Обухів, Регіональне відділення Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про завул. Малишка, 54
державного майна України по
твердження переліків об’єктів малої приватизаКиївській, Черкаській та Чернігів- ції, що підлягають приватизації в 2020 році»
ській областях

33460802 Єдиний майновий комплекс
державного комерційного підприємства «Готель
«Слов’янський»

Чернігівська обл.,
Чернігівська обласна державна
м. Новгород-Сіверський, адміністрація
вул. Монастирська, 2а

Цілісний майновий комплекс м. Чернігів, вул. Котляструктурного підрозділу Черні- ревського, 38
гівського облдержоб’єднання
спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Чернігівспиртгорілка» – ЧЛГЗ «Кристал»

Апарат Фонду

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про
внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Продовження додатка 2
Код
за ЄДРПОУ

Миколаївська обл.,
Казанківський р-н, с. Володимирівка, вул. Марії
Павлової, 36

Регіональне відділення Фонду
державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Цілісний майновий комплекс Одеська обл., Ізмаїльський Апарат Фонду
державного підприємства «Із- р-н, смт. Суворове, вул. Лимаїльський винзавод»
манська, 18

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про
внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Цілісний майновий комплекс
«Одесавинпром»

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про
внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Цілісний майновий комплекс
державного підприємства
«Котовський виноробний
завод»

м. Одеса, Французький
бульвар, 10

Апарат Фонду

Одеська обл., м. Подільськ, Апарат Фонду
вул. Соборна, 220

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про
внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

05513715

02497938

02497980

02497789

00955791

00957152

00952634

14311465

01125689

07624867

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
00383604

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Геройське досліднопромислове підприємтво»

Херсонська обл., Голопристанський р-н,
с. Геройське, вул. Дубинди, 17

Апарат Фонду

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
01388199 Єдиний майновий комплекс
м.Київ, вул. Ремонтна, 12 Регіональне відділення Фонду
державного підприємства «Спеціпо м. Києву
алізований будівельно-монтажнй
поїзд по зв’язку № 853»

29 липня 2020 року

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Адреса об’єкта

Орган управління
Апарат Фонду

00205104 Державне підприємство
«Черкаський державний завод
хімічних реактивів»
33749517 Державне підприємство
«Центр еколого-експертної
аналітики»
14314601 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Науково-дослідний інститут
приймальних електроннопроменевих трубок «Еротрон»
00952485 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
32778065 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Володимирське»

Назва об’єкта

00952166

м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21

Апарат Фонду

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
м. Київ, вул. Митрополи- Міністерство енергетики та за- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про зата Василя Липківськохисту довкілля України
твердження переліків об’єктів малої приватиго, 35
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
м. Львів, вул. АнтоноАпарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про вневича, 90
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Хмельницька обл., ДуАпарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про вненаєвецький район, смт.
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
Дунаївці, вул. Лермон№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
това, 1
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Єдиний майновий комплекс м. Івано-Франківськ,
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про внедержавного підприємства
с. Микитинці, вул. Юноссення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Івано-Франківський комбінат ті, 2В
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
хлібопродуктів»
малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс
м. Одеса, вул. 25-ї Чапа- Міністерство розвитку громад та Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внедержавного підприємства «Пів євської дивізії, 1-А
територій України
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
денно-українське державне
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
виробниче підприємство по
малої приватизації, що підлягають приватизації
інженерним розвідуванням для
в 2020 році» (із змінами)
будівництва»
Єдиний майновий комплекс м. Харків, вул. КосмічМіністерство розвитку громад та Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внедержавного підприємства
на, 21-А
територій України
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
Український державний проек№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
тний інститут «УКРМІСЬКБУДмалої приватизації, що підлягають приватизації
ПРОЕКТ»
в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс м. Дніпро, вул. Січеслав- Міністерство розвитку громад та Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внедержавного підприємства
ська Набережна, 29
територій України
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Дніпропетровський держав№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
ний проектний інститут житломалої приватизації, що підлягають приватизації
вого і цивільного будівництва
в 2020 році» (із змінами)
«ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ»
Єдиний майновий комплекс Рівненська обл., Радиви- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внедержавного підприємства
лівський р-н, м. Радивисення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Радивилівський комбінат
лів, вул. Волковенка, 11
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
хлібопродуктів»
малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс Чернівецька обл.,
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внедержавного підприємства
Кіцманський р-н, смт.
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Неполоковецький комбінат Неполоківці, вул. Магі№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
хлібопродуктів»
стральна, 43
малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс Чернігівська обл., м. Ні- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внедержавного підприємства
жин, пров. Урожайсення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Ніжинський комбінат хлібо- ний, 16
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
продуктів»
малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс м. Київ, вул. Преобра- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внедержавного підприємства
женська, 25
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Державний проектний інсти№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
тут «ДІПРОВЕРФ»
малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс Одеська обл.,
Міністерство інфраструктури
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про внедержавного підприємства
м. БілгородУкраїни
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Білгород-Дністровський мор- Дністровський, вул. Шаб№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
ський торговельний порт»
ська, 81
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс Житомирська обл., Олев- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про внедержавного підприємства
ський р-н, смт. Дружба,
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
Міністерства оборони України вул. Леніна,1
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
Дружбівський кар’єр нерудних
малої приватизації, що підлягають приватизакопалин «Кварц»
ції в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс Полтавська обл., м. Пол- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внедержавного підприємства
тава, вул. Небесної
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
«Полтавський комбінат хлібо- Сотні, 69
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
продуктів»
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Цілісний майновий комплекс м. Київ, вул. СирецьАпарат Фонду
Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про
Київського заводу шампанка, 27
внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
ських вин
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

№ 34 (1314)

5

відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс,
що розташований за адресою: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3
та перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 01038861).
Найменування балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів
у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3.
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.: будівлі та споруди – 12, багаторічні насадження – 160.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на
31.12.2019 – 198 500,97 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2020.
Площа земельної ділянки (ділянок): 0,0461 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Кропивницький,
проїзд Аджамський, 3.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Замовник /платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення, багаторічні насадження.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 6,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами ФДМУ
від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в
календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 7 серпня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіон альн ому відділенні 13.08.2020
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) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража одноповерхового будинку господарчого корпусу загальною площею 39,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Любецька, 11а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення та частини будівель виробничого, виробничо-складського
або складського призначення, гаража.
Дата оцінки: 31.07.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання
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робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
43, к. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.
 Конкурс відбудеться 12 серпня 2020 року о 15.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 43.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКІЙ 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: нежитлове приміщення № 101.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський автоскладальний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого,
62, приміщення № 101.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу шляхом викупу.
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.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
(65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Ізмаїльський винзавод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ізмаїльський р-н,
смт Суворове, вул. Лиманська, 18.
Мета проведення 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) 731-40-43.
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28.
Електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –
11.02 Виробництво виноградних вин (основний), 46.34 Оптова торгівля
напоями, 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах,
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт.
Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 01.06.2000 –
2881,0 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв) – 5: м. Ізмаїл: вул. Гагаріна, 44, вул. Гагаріна,
54 – 7,3963 га; Ренійський район, с. Плавні – 3,2205 га; Ізмаїльський р-н,
смт Суворово, вул. Лиманська, 18 – 2,9754 га. База відпочинку – Одеська
обл., Кілійський р-н, с. Приморське – відсутня інформація.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
(65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Котовський виноробний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, 220.
Мета проведення 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) 731-40-43.
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28.
Електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –
11.02 Виробництво виноградних вин (основний); 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.03 Виробництво сидру та
інших плодово-ягідних вин; 11.04 Виробництво інших недистильованих
напоїв із зброджуваних продуктів; 46.34 Оптова торгівля напоями; 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля.
Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.08.2001 –
1357 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв) – інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього – 9876,9 м2.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
(65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар,
10.
Мета проведення 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) 731-40-43.
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28.
Електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються –
11.02 Виробництво виноградних вин (основний); 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.03 Виробництво сидру та інших
плодово-ягідних вин; 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв
із зброджуваних продуктів; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.34 Оптова торгівля напоями;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.10.2015 –
11744,6 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 3. м. Одеса, Французький бульвар,
10 – 1,7630 га; м. Одеса, Французький бульвар, 8 – відсутня інформація;
м. Одеса, вул. Наливна, 2 – 0,9115 га; м. Одеса, вул. Головатого, 151 –
відсутня інформація.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
(65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Відповідно до листа Фонду державного майна України від 18.02.2020
№ 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни
надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2020 року»:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв) – від 1,39 тис. грн до 7,57 тис. грн;
Цілісний майновий комплекс – від 8,14 тис. грн до 182,77 тис. грн.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки
майна по об’єктах оцінки вище ніж вказані у листі ФДМУ від 18.02.2020
№ 10-59-3173, комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного відбору, викладений 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: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 06.08.2020. 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: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська,15.
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
 Конкурс відбудеться 12.08.2020 об 11.00 у Регіон альн ому
відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

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

 Об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною площею 1061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) загальною
площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній
павільйон (літера В) загальною площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки – балансоутримувач
відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Федора Максименка
(Червонофлотська), 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – 651 000,00 грн станом на 31.01.2020.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по м. Києву.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 13 500,00 грн.
 Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої
будівлі їдальні загальною площею 969,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки – ПрАТ «Торговельнопідприємницький центр».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Васильківська, 34,
літера Т.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – 531 511,25 грн станом на 31.01.2020.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по м. Києву.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
 Конкурси відбудуться 12 серпня 2020 року о 15.00 в Регіональ
ному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за
адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 6 серпня 2020 року за адресою:
м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, кімн. 108.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться «12 серпня 2020 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ФДМУ (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г, телефон для довідок 281-00-32.
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відомості
приватизації

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

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.06.2020
м. Київ
№ 1115
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 01 червня 2020 року № 922, яким тимчасово зупинено дію
кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки майна,
що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного
складу яких входять зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом
державного майна України суб’єктам господарювання згідно з додатком.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості
про зміст цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
Додаток
до наказу Фонду державного
майна України
від 30.06.2020 № 1115

ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати
суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням дії
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
№
з/п

Суб’єкти
господарювання

Регіон

1 ТОВ «ГЕОМЕТРІКС»
м. Київ
2 МПП «ІНВЕСТИЦІЙНОм. Чернівці
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ
ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ-ПРАВО»
3 ТОВ «ГРАНДТОРГСТРОЙ» Дніпропетровська обл.
4 КП ФАСТІВСЬКА МІСЬКА
Київська обл.
РАДА «ФАСТІВСЬКЕ БЮРО
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»
5 Олійник Олександр
Харківська
Михайлович
обл.
6 Грабовенко Олена Сер- Київська обл.
гіївна
7 МП «ЮНІОН»
Закарпатська
обл.
8 Венгринюк Роман ІваІвано-Фран
нович
ківська обл.
9 Білик Андрій Володими- м. Львів
рович

Номер
сертифіката
Код ЄДРПОУ
суб’єкта
оціночної
діяльності
40055668
846/17
31161636
951/18

Дата видачі
сертифіката
суб’єкта
оціночної
діяльності
28-08-2017
07-12-2018

37857345

616/18

07-08-2018

03346420

660/19

22-08-2019

3093319692

900/18

19-11-2018

3035406640

718/18

12-09-2018

13599961

644/19

15-08-2019

2955613574

741/17

25-07-2017

2501217257

94/18

02-02-2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.06.2020
м. Київ
№ 1116
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 19 серпня 2019 року № 653/19
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) «КОНСАЛТИНГ – ЕКСПЕРТ ІІ» (вх. Фонду державного майна України від 18 червня 2020 року
№ 19/8964), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 серпня
2019 року № 653/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ
«КОНСАЛТИНГ – ЕКСПЕРТ ІІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 43072864).
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
30.06.2020
м. Київ
№ 1117
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 28 лютого 2020 року № 146/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП)
Сивочки Василя Васильовича (вх. Фонду державного майна України від
19 червня 2020 року № 19/9097), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 лютого
2020 року № 146/20, виданий Фондом державного майна України ФОП
Сивочці Василю Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3040718950).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2020
м. Київ
№ 1159
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 10 травня 2019 року № 357/19
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
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рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку однієї акції (у складі пакета загальною кількістю 100
% статутного капіталу з метою прийняття управлінських рішень) приватного акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України
від 21 січня 2020 року № 11/01911), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України,
класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року
№ 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10 травня
2019 року № 357/19, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 35952305).
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
09.07.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1160

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 15 лютого 2019 року № 123/19
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку однієї простої бездокументарної акції приватного
акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України від 18
листопада 2019 року № 17/00418-Б, від 10 грудня 2019 року № 11/35040
та від 24 березня 2020 року № 11/09063), що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна
України, та Експертною радою громадської організації «Всеукраїнське
об’єднання «Українське товариство оцінювачів» класифікується відповідно за ознаками абзацу четвертого та п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 року № 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані
замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 лютого
2019 року № 123/19, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «ІНКОН-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 21870411).
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
09.07.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1161

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 29 серпня 2017 року № 856/17
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України від 16
березня 2020 року № 1330/08063), що за результатами рецензування
рецензентом, який працює в штаті Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, класифікуються за ознакою абзацу
п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки
майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 серпня
2017 року № 856/17, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЮРСФЕРА»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38944572).
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

та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2020
м. Київ
№ 1163
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 12 грудня 2017 року № 1198/17
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України
звіту про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна України від 13 лютого 2020 року № 17/00059-Щ та від 19 березня 2020 року
№ 1374/08626), що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, класифікується за ознакою
абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади
оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 грудня
2017 року № 1198/17, виданий Фондом державного майна України фізичній особі – підприємцю Куйдіну Олександру Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2838504676).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020
м. Київ
№ 1177
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 23
березня 2020 року № 224/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНКА.ЮА» (вх.
Фонду державного майна України від 02 червня 2020 року № 19/6837),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23 березня 2020 року № 224/20, виданий Фондом державного майна України
ТОВ «ОЦІНКА.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
40215718).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020
м. Київ
№ 1178
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 01 серпня 2019 року № 612/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – фізичної
особи – підприємця (далі – ФОП) Тидіра Олександра Андрійовича (вх.
Фонду державного майна України від 25 червня 2020 року № 19/9895),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01 серпня
2019 року № 612/19, виданий Фондом державного майна України ФОП
Тидіру Олександру Андрійовичу (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2085703839).
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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

НАКАЗ
14.07.2020
м.Київ
№ 1179
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 12 травня 2020 року № 380/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АЙ ЕН ДЖІ ГРУП» (вх.
Фонду державного майна України від 02 липня 2020 року № 19/10870),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 травня
2020 року № 380/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ
«АЙ ЕН ДЖІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
43601800).
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

09.07.2020

№ 1162

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 17 серпня 2018 року № 645/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року
№ 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006
року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного
майна України звіту про оцінку пакета простих іменних акцій (вх. Фонду
державного майна України від 11 березня 2020 року № 11/07470), що за
результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду
державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії Лищенком
В. В. класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003
року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17 серпня
2018 року № 645/18, виданий Фондом державного майна України приватному підприємству «ПАРИТЕТ-КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34405831).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 26.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно: будівля загальною площею 104,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Міська
державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську, код за ЄДРПОУ
00710368. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М, вартість послуг з оцінки –
5000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: технологічний майданчик загальною площею 15,36 м2 та частина покрівлі башти площею 20,0 м2 (реєстровий
номер 8798842.1.ААААЖА394), що перебуває на балансі 21 Державного
пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, код за ЄДРПОУ
38068306. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., c. Щурове,
територія пожежного депо ППЧ-122. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Конкурс визнано таким, що не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 40,4 м2, що перебувають на балансі ВАТ «Укрцинк», код
за ЄДРПОУ 00194317. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху корпусу № 1
16-поверхового гуртожитку № 1, корп. № 1, 2, 3, господарчий блок, інв.
№ 10320001, літ. № А-16, загальною площею 2,5 м2, що перебувають
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за
ЄДРПОУ 01896872. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61176, м. Харків, Салтівське шосе, 268. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 32,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі музичної
школи (інв. № 7232, реєстр. номер 32320594.4.СВЖЦОН090), що перебуває на балансі Державного підприємства «Первомайськвугілля», код за
ЄДРПОУ 32320594. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93292, Луганська
обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки –
2150 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 75,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі музичної
школи (інв. № 7232, реєстр. номер 32320594.4.СВЖЦОН090), що перебуває на балансі Державного підприємства «Первомайськвугілля», код за
ЄДРПОУ 32320594. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93292, Луганська
обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору № 18 на 2-му поверсі
7-поверхової будівлі поліклініки, інв. № 10310001, літ. «А-4-7», реєстровий
номер 3913322, загальною площею 57,1 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області», код за ЄДРПОУ 08734011.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки –
1900 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
8. Назва об’єкта оцінки: одноповерховий металевий павільйон загальною площею 26,75 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 61176, м. Харків, Салтівське шосе, 268. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки –
1900 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення, що розташовані на частині першого поверху двоповерхової нежитлової будівлі,
загальною площею 15,39 м2. Балансоутримувач відсутній. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хролі, вул. Червоноармійська, 15. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
на першому поверсі шестиповерхового адміністративного корпусу № 82
(інв. № 99100, реєстровий № МПВАДО085) загальною площею 1,0 м2,
що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«ОБ’ЄДНАННЯ КОМУНАР», код за ЄДРПОУ 14308730. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Рудика, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Конкурс визнано таким, що не відбувся.
11. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 1-го поверху 4-поверхового
учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4») загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової
будівлі навчального корпусу (літ. «А-4») загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківської державної академії фізичної культури, ЄДРПОУ
02928261. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 99.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
13. Назва об’єкта оцінки: вестибуль (кімн. № 54 за техпаспортом) на
1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1 (літ. «А-4») загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, код за ЄДРПОУ 02928261. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Феєрбаха, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 4-го поверху площею 12,1 м2 та частина покрівлі площею 12,0 м2 4-поверхової будівлі пожежного депо (літ. за техпаспортом «Ж-4») загальною площею 24,1 м2,
що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Харківській області (код за ЄДРПОУ 38631015).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кандаурова, 47. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 31,6 м2 будівлі гаража (реєстровий номер 37894853.1.АААГБГ624),
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби
України у м. Лимані Донецької області, код за ЄДРПОУ 37894853. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
16. Назва об’єкта оцінки: частина площі даху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 15 (інв. № 10132000010) загальною площею 16,44 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 2071180. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Спортивна, 9. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
17. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі 9-поверхового гуртожитку
загальною площею 30,0 м2, що перебуває на балансі Харківського регіо
нального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, код за ЄДРПОУ 23322597.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 2. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
18. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі 6-поверхового учбового корпусу загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 00493764. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський район, с-ще Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки –
1700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – приміщення умивальника № 6 на 2-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 (інв. № 59417, літ. А-5) загальною площею 2,0 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, код за ЄДРПОУ 02071168. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, пров. Студентський, 8. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень – приміщення умивальників № 18 (площею 2,0 м2) на 2-му поверсі та № 37 (площею
2,0 м2), № 18 (площею 2,0 м2) на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5 (інв. № 68480, літ. А-9) загальною площею 6,0 м2, що перебувають на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету, код за ЄДРПОУ 02071168. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, пров. Студентський, 10. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ
(частина холу) на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі головного учбового
корпусу, літ. «Б1-6», загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова, код за ЄДРПОУ 02071151. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки –
1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн. № V
(частина холу) на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі головного учбового корпусу, літ. «Б1-6», загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, код за ЄДРПОУ 02071151. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
23. Назва об’єкта оцінки: частина вежі металевої, інв. № 10330004,
реєстровий номер 08675988.1.СКСКАЖ1249, загальною площею 10,0 м2,
що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
64003, Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, вул. Волошина, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Конкурс визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 09.04.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 9,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Інтелектуальні комунікації».
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: майданчик площею 6,6 м2 та частина зовнішньої поверхні освітлювальної башти площею 17,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.
М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Інтертелеком».
Переможець – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
309,5 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.
М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Титова, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ДП ПАТ «ДАК «Ліки України» аптека № 9».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 6, № 7, № 8) першого поверху триповерхової будівлі корпусу № 2 загальною площею
63,08 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «ДС-КОМПАНІ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 19, № 20, № 21,
вбудовані в цокольний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9), загальною
площею 31,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенка,
буд. 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Бєляєв Василь Володимирович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Переможець – ПП «КФ «Експоком».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: будівля контори промдільниці (літ. А-1), інв.
№ 5944, реєстровий номер 24584661.75.АААЖАЕ542, загальною площею 489,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 125.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «П’ята Стража Київ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ФОП Гапотченко А. М.
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий номер 02125243.40.РПКХЯР008, загальною
площею 12,0 м2.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Залізнична,
буд. 22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
8. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 будівлі
(літ. А-2), реєстровий номер 04653199.9.ХВЮЯШЖ010.
Балансоутримувач: Запорізька філія державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Гоголя, 136а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ПП «Аспект».
Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
9. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина коридору № 153 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2;
А-4; А-5), реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, загальною площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька Політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2020.
Переможець – ФОП Кириченко О. І.
Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
№ 51 площею 2,0 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4),
реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ025.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло, 71/46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Безуглий А. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ТОВ «Незалежна експертиза власності».
Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
48,92 м2.
Балансоутримувач: державна організація «Комбінат «Трикутник».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул. Євгена
Маланюка, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні
договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Дженерал Авто».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,0 тис. грн.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 1750,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 02.04.2020

Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху
площею 22,3 м2 та ділянка даху площею 25,2 м2 14-поверхової будівлі навчально-аудиторного корпусу У-1, інв. № 1031000109, літ. «В-14»,
загальною площею 47,5 м2, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за
ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі нежитлової 13-поверхової
лабораторно-конструкторської будівлі з підвалом загальною площею
40,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства науководослідного і проектного інституту «Союз» (код за ЄДРПОУ 14309830).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Гагаріна, 168. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,56 м2 другого поверху будівлі гуртожитку № 1 (реєстровий
номер 38177113.1.РЛФФИУ021), що перебуває на балансі Державного
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Торська, 16. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м 2 (2 місця по 2,0 м 2 кожне) вестибуля першого поверху
адміністративно-побутового комбінату, що перебуває на балансі ВП
«Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33504964.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, c. Новоекономічне, просп. Миру, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 01.04.2020
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа,
м2

1

Частина нежитлового приміщення

4,5

2 Частина даху та
технічного поверху

Адреса об’єкта оцінки
м. Київ, вул. Красилівська, 6

19,50 (в м. Київ, вул. Попут.ч. 15,50 дренка, 54
та 4,0)

СОД –
переможець

Термін
Вартість
виконання, виконанкалендар ня робіт,
них днів
грн

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»

2

3100

ФОП Острик Т. В.

2

2400

3 Нежитлове приміщення

71,0

м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Сарос»
моги, 37л

2

3160

4 Нежитлове приміщення

105,0

м. Київ, вул. Гарматна, 2

2

3500

ФОП Щаслива
Н. З.

5

Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. В. Чор- ТОВ «Нікановола, 28/1, корпус Експерт»
№ 11

3

2900

6

Частина нежитлового приміщення

1,0

м. Київ, просп. Пере- ФОП Чебаков О. І.
моги, 37к

2

3000

7 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Ломоно- ТОВ «Фінансова
сова, 81
будівельна компанія «Фіско»

2

2950

2

3800

8 Нежитлові приміщення

192,0

м. Київ, вул. І. Сергієнка, 7

9 Частина нежитлового приміщення

30,24

м. Київ, вул. М. Бой- ТОВ «Експертчука, 36а
інжиніринг сервіс»

3

4000

10 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. С. Петлюри, 25

2

2750

11 Частина нежитлового приміщення

4,0

м. Київ, просп. Пере- ТОВ «ГЕБОРА»
моги, 37к

3

3000

173,0

м. Київ, вул. Гарматна, 2

ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»

2

5130

13 Частина нежитлового приміщення

9,0

м. Київ, вул. Медова, 1

ФОП Чебаков О. І.

2

3000

14 Нежитлове приміщення

29,0

м. Київ, вул. Бориспільська, 5

ФОП Рябченко О. М.

2

2620

15 Частина нежитлового приміщення

6,0

м. Київ, вул. Освіти, 5 ФОП Щаслива Н. З.

2

2500

16 Частина нежитлового приміщення

21,0

м. Київ, вул. Преображенська, 2

ТОВ «Сарос»

2

2530

17 Нежитлове приміщення

115,1

м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус № 11

ФОП Острик Т. В.

2

2400

2,0

м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус № 1

ТОВ «Сарос»

2

2530

2

5130

12 Нежитлові приміщення

18 Частина нежитлового приміщення
19 Нежитлові приміщення

195,0

ФОП Рябченко О. М.

ТОВ «Сарос»

м. Київ, вул. Освіти, 7 ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності по Вінницькій області, що відбувся 15.04.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Л. В. щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 5,5 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ. А), що перебуває
на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованого одноповерхового
медпункту загальною площею 220,42 м2; окремо розташованого одноповерхового спортзалу загальною площею 516,53 м2; окремо розташованої
одноповерхової казарми загальною площею 929,2 м2; що перебувають
на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Вінницькій області за адресою: 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н,
с. Якушинці, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01

!

надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 4500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 16.04.2020

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 16,35 м2 (у т. ч. площа загального
користування – 2,05 м2) на четвертому поверсі адміністративного будинку,
що обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборна, буд. 29, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 1400,00 грн (без
урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 15,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,8 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: пров. Подільський, буд. 2, м. Старокостян-

тинів, Хмельницька обл. визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання послуг з оцінки – 1848,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 15.04.2020

Група інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2;
хата-читальня, В, площею 117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 м2; центральний склад, Е, площею 247,0 м2;
перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 м2; склад
радіоактивних джерел, Л, площею 21,9 м2; склад радіоактивних джерел,
Н, площею 12,1 м2; приміщення намагнічення кабелів, П, площею 41,1 м2;
ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2; лабораторія, Т, площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею 62,4 м2; цех для випробування пластів на
трубах, Є, площею 93,0 м2; котельня, Х, площею 70,4 м2; кладові-склади, У,
площею 108,3 м2; контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2; вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел, Я, площею 39,0 м2,
за адресою: Львівська обл., м. Стрий,вул. Лесіва Я., 10. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 5750,00 грн без ПДВ.

прийнято рішення
про приватизацію
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Фонду державного майна України від 23.07.2020 № 1237
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
цілісного майнового комплексу Київського заводу шампанських вин
(м. Київ, вул. Сирецька, 27).

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 23.07.2020 № 777 прий
нято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративного будинку загальною площею 113,9 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник,
вул. Пушкіна, 17, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 23.07.2020
№ 778 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адміністративної будівлі загальною площею 590,3 м2 за адресою:
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
код за ЄДРПОУ 02359395.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 23.07.2020 № 12/01-218-РП прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі загальною площею 135,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Центральна, 105, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946).
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 23.07.2020 № 12/01-219-РП прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – приміщення загальною площею 487,93 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Центральна, 44, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській
області (код ЄДРПОУ 02359946).






ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 23
липня 2020 року № 12/01-220-РП внесено зміни до наказу регіонального
відділення від 23 січня 2020 року № 12/01-22-РП в частині визначення
способу приватизації об’єкта малої приватизації, а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної
власності – нежитлової будівлі загальною площею 227,3 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н,
с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18 та перебуває на балансі
Приватного підприємства ім. Раєвського (код за ЄДРПОУ 23100218).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
22.07.2020 № 00440-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності – окремого майна – адміністративної будівлі загальною площею 700,5 м2, що знаходиться за
адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Миру, 2, шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 23 липня
2020 року № 13/427 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал», розташованого
за адресою: м.Чернігів, вул. Котляревського, 38.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у
Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.07.2020

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

№ 54 прийнято рішення про приватизацію Цілісного майнового комплексу державного підприємства «Полупанівський кар’єр», що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район,
с. Полупанівка, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у
Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.07.2020
№ 55 прийнято рішення про приватизацію Цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (горілчаний цех) Бучацького мальтозного заводу, що знаходиться за адресою: Тернопільська область,
Бучацький район, м. Бучач, вул. Бариська, 8А, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.






ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказами Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 24.07.2020 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціонах з умовами таких об’єктів
малої приватизації:
окремого майна – адміністративного будинку, А загальною площею 729,5 м 2, гаража, Б загальною площею 49,1 м 2 за адресою:
Івано-Франківська область, м.Долина, вул. Пушкіна, будинок 12 (наказ № 168);
окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею
413,1 м2 за адресою: Івано-Франківська область, смт Богородчани,
вул. Петраша, 1 (наказ № 169);
окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 484,2 м2
за адресою: Івано-Франківська область, м. Городенка, вул. Івана Богуна, будинок 13 (наказ № 170);
окремого майна – адміністративного будинку загальною площею
333,6 м2 за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, будинок 11 (наказ № 171);
окремого майна – нежитлової будівлі (адмінбудинку) загальною
площею 696,6 м2 за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів,
вул. Шевченка, будинок 13 (наказ № 172);
окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею
1124,4 м2 за адресою: Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул.
Грушевського, будинок 18 (наказ № 173);
окремого майна – адміністративного будинку, А загальною площею 745,7 м2, гаража, Б загальною площею 104,9 м2 за адресою:
Івано-Франківська область, м. Рожнятів, вул. Шевченка, будинок 3а
(наказ № 174).

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях від 23.07.2020 № 673
прийнято рішення про приватизацію Цілісного майнового комплексу
«Одесавинпром», що розташований за адресою: Одеса, Французький бульвар, 10.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 23.07.2020
№ 674 прийнято рішення про приватизацію Цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Котовський виноробний завод», що розташований за адресою: Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Соборна, 220.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях від 23.07.2020 № 675
прийнято рішення про приватизацію Цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Ізмаїльський вин завод», що розташований
за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, смт Суворове, вул. Лиманська, 18.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 27.07.2020 № 393
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель та споруд міжрайонної лабораторії
Лугинської районної державної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 33-а, що перебуває на балансі Лугинської районної державної лікарні ветеринарної
медицини (код ЄДРПОУ 00698615).

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 21.07.2020
№ 01480 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – Адміністративної будівлі під літ. «А1Н»
загальною площею 186,7 м2 з ґанками під літ. «а», «а1» за адресою:
Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39в. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ
02362629), орган управління – Державна служба статистики України
(код за ЄДРПОУ 37507880).
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