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Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Управління підготовки до 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

Продовження таблиці

результати продажу об’єктів малої приватизації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля ветеринарної лікарні (А) 
загальною площею 81,5 м2; гараж (Б) загальною площею 33,8 м2 за адресою: Івано-
Франківська обл., Галицький район, с. Маріямпіль, вул. Набережна, 49 приватизовано на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій юридичною особою – приватним підприємством «Українська економіко-
правова група». Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 2 926,44 грн, у тому числі 
ПДВ – 487,74 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні без умов  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля магазину площею 198,0 м2 за адресою: 
Івано-Франківська обл., Коломийський район, смт Гвіздець, вул. І. Франка, 67 приватизо-
вано на аукціоні без умов фізичною особою – Киб’юк Тетяною Дмитрівною. Ціна, за якою 
придбаний об’єкт, становить 960 120 грн, у тому числі ПДВ – 160 020 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво торгового центру за адресою: 
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Лазарівка, вул. Набережна, 7 приватизовано 
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни, фізичною особою – Присяжнюком Тарасом Васильовичем 
за ціною 72000,00 грн (сімдесят дві тисячі грн 00 коп.) з ПДВ, у т. ч. ПДВ – 12000,00 грн 
(дванадцять тисяч грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі лазні загальною площею 153,1 м2, що не увійшла  
до статутного капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», 
код за ЄДРПОУ 00371593

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля лазні загальною 
площею 153,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Вищеольчедаївський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371593.
Місцезнаходження об’єкта: 23432, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Ви-

щеольчедаїв, вул. Урожайна, 3.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контак-

тні дані): відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля лазні загальною площею 

153,1 м2 1910 року побудови, перебуває в незадовільному стані, не експлуатується, за 
призначенням не використовується.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно 23.04.2019, номер запису про право власності: 31316652, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна: 1817777605228.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: 
земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький 
р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Урожайна, 3, окремо не виділена. Інформація про кадастро-
вий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. 
Право власності на земельну ділянку не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-

женням 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 покроко-
вого 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 будівлі лазні загальною площею 153,1 м2, що не увійшла до статутного 

капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення 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 будівлі лазні загальною площею 153,1 м2, що не увійшла до статутного капі-
талу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», має відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 25721,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12860,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 12860,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2572,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1286,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1286,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3990,00 грн у місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахун-

ків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за адресою:  
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Урожайна, 3.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,  
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 
67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Контактна особа, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації держав-
ного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 
правами держави Євсеєнко Тетяна Борисівна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної 
пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта 

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по  
Вінницькій та Хмельницькій областях від 30.03.2020 № 432.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2020-01-03-000010-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукці-

онам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 257,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 128,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 128,61 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

Фонд державного 
майна України 
повідомляє

10 Перелік єдиних майнових 
комплексів державних 
підприємств і їх структурних 
підрозділів, у тому числі 
тих, що передані в оренду, 
приватизацію яких розпочато  
в 2018 – 2019 роках

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

12 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

15 Підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

16 До уваги оцінювачів
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продаж об’єктів малої приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – будівлі лікувально-
профілактичного пункту літ. «№ 51» загальною площею 
739,6 м2 з прибудовою та ґанком

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля лікувально-
профілактичного пункту літ. «№ 51» загальною площею 
739,6 м2 з прибудовою та ґанком.
Місцезнаходження об’єкта: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, 

вул. Промислова, 7а.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і 

контактні дані): ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841. 
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 21018, м. Вінниця, вул. Ра-
діона Скалецького 7, офіс 403, арбітражний керуючий – Голубенко Олена 
Василівна, тел. +380674300322.

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова будівля лікувально-
профілактичного пункту літ. «№ 51» загальною площею 739,6 м2 з прибудо-
вою та ґанком 1989 року побудови, за призначенням не використовується 
близько 10 років, перебуває в задовільному стані.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 24.07.2018, номер запису про право 
власності: 27267639. Проводиться визначення державної частки об’єкта 
приватизації.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: м. Вінниця, 
вул. Промислова, 7а, окремо не виділена. Інформація про кадастровий 
номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень 
відсутня. Право власності на земельну ділянку не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 будівлі лікувально-профілактичного пункту літ. «№ 51» 
загальною площею 739,6 м2 з прибудовою та ґанком, яка розташована 
за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебу-
ває на зберіганні ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець будівлі лікувально-профілактичного пункту літ. «№ 51» за-
гальною площею 739,6 м2 з прибудовою та ґанком, яка розташована за 
адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебуває 
на зберіганні ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, має 
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 1570910,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 785455,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 785455,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 157091,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78545,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 78545,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2700,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

єстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промислова, 7а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Південь-
західшляхбуд» – Голубенко Олена Василівна, тел. +380674300322.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,  
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432)  
67-30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
30.03.2020 № 431.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-03-000032-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15709,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7854,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7854,55 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – погреба загальною 
площею 50,4 м2, що не увійшов до статутного капіталу 
КСП «Поділля» та перебуває на зберіганні Фермерського 
господарства «Людмила-Вінко»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  погріб загальною 
площею 50,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Буб-

нівка, вул. Першотравнева, 84а.
Відомості про зберігача: Фермерське господарство «Людмила-Вінко», 

код за ЄДРПОУ 35711815.
Відомості про об’єкт приватизації: погріб загальною площею 

50,4 м2 1981 року побудови, не експлуатується, за призначенням не ви-
користорується, перебуває в незадовільному стані.

Право державної власності зареєстровано 23.03.2019, номер запису 
про право власності: 30836697, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1793304705208.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про 
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, на-
явність обтяжень відсутня. Право власності в Державному земельному 
кадастрі не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 погреба загальною площею 50,4 м2, що не увійшов до 
статутного капіталу КСП «Поділля» та перебуває на зберіганні Фермер-
ського господарства «Людмила-Вінко», який розташований за адресою: 
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 84а, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4889,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2444,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2444,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 488,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 244,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 244,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3150,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 
10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. Контактна 
особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта,  – 
Откідач Тетяна Олексіївна – заступник начальника відділу приватизації дер-
жавного майна Управління приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави, тел. (0432) 67-27-46.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 31.03.2020 № 457 «Про 
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000019-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 48,89 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 24,45 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 24,45 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – будівлі млина 
загальною площею 80,2 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу КСП «Поділля» та перебуває на зберіганні 
Фермерського господарства «Людмила-Вінко»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля млина 
загальною площею 80,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Буб-

нівка, вул. Першотравнева, 82а.
Відомості про зберігача: Фермерське господарство «Людмила-Вінко», 

код за ЄДРПОУ 35711815.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля пло-

щею 80,2 м2 1952 року побудови, не експлуатується, за призначенням 
не використорується, перебуває в незадовільному стані. Право дер-
жавної власності зареєстровано 21.03.2019, номер запису про право 
власності: 30808644, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1791905705208.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про 
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, на-
явність обтяжень відсутня. Право власності в Державному земельному 
кадастрі не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 будівлі млина загальною площею 80,2 м2, що не увійшла 
до статутного капіталу КСП «Поділля», код за ЄДРПОУ 00448150, та пере-
буває на зберіганні Фермерського господарства «Людмила-Вінко», код за 
ЄДРПОУ 35711815, розташована за адресою: Вінницька обл., Гайсинський 
р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 82а, здійснюється відповідно до ви-
мог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 7940,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3970,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3970,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 794,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 397,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 397,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2850,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
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Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 
10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. Контактна 
особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника відділу приватизації дер-
жавного майна Управління приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави, тел. (0432) 67-27-46.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 31.03.2020 № 456 «Про 
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000016-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 79,40 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 39,70 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 39,70 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – будівлі лазні літ. «А» 
загальною площею 114,0 м2, яка не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля лазні літ. «А» 
загальною площею 114,0 м2, яка не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247.
Місцезнаходження об’єкта: 24021, Вінницька обл., Могилів-

Подільський р-н, с. Козлів, вул. Перемоги, 37.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнахо-

дження і контактні дані): відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля лазні за-

гальною площею 114,0 м2 1971 року побудови, перебуває в незадовільно-
му стані, не експлуатується, за призначенням не використовується.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 23.09.2019, номер запису про право 
власності: 33337122, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
1920048305226.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька 
обл., Могилів-Подільський р-н, с. Козлів, вул. Перемоги, 37, окремо не 
виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призна-
чення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності 
на земельну ділянку не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 будівлі лазні літ. «А» загальною площею 114,0 м2, яка не 
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець будівлі лазні літ. «А» загальною площею 114,0 м2, яка не уві-
йшла до статутного капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247, 
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6498,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3249,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3249,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 649,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 324,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 324,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3890,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок: UA598201720355549001000156369 (для перерахування ре-

єстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок: UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Козлів, вул. Пе-
ремоги, 37.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,  
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-
24-65. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного 
майна Управління приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами держави Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 
67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
31.03.2020 № 458.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-03-000007-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 64,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 32,49 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 32,49 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної 
власності, окремого майна – адміністративної будівлі 
(літ. А2), ґанку а, ґанку 1а, ґанку 2а, пожежної драбини 3а 
загальною площею 502,3 м2 (Черкаська обл, м. Кам’янка, 
пров. Галі Кудрі, 4)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  адміністративна будівля (літ. А2),  
ґанок а, ґанок 1а, ґанок 2а, пожежна драбина 3а  
загальною площею 502,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл, м. Кам’янка, пров. Галі 

Кудрі, 4.
Відомості про об’єкт: адміністративна двоповерхова цегляна будівля 

(літ. А2) загальною площею 502,3 м2. Рік будівництва – 1974. Наявне ді-
юче інженерне обладнання: централізоване – електропостачання, водо-
постачання, водовідведення, опалення, каналізація. Об’єкт знаходиться в 
центральній частині міста. Зручні під’їзні шляхи. Фундамент – стрічковий, 
бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття – збірні залізобетонні 
плити; підлога – бетонна, дерев’яна, лінолеум, плитка; покрівля – плоска, 
рулонна; двері – дерев’яні, вхідні – металеві; вікна – дерев’яні, металеві 
решітки. Загальний технічний стан будівлі задовільний, фізичний знос: 
38 %. Приміщення в будівлі перебувають в оренді.

Інформація про договори оренди:
1. Договір оренди від 01.08.2005 № 297 (зі змінами); орендар – ФОП 

Дудник Валентина Олександрівна; об’єкт оренди – частина приміщень 
першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 54,2 м2, 
розмір місячної орендної плати – 909,87 грн, термін дії договору – до 26 
серпня 2021 року включно.

2. Договір оренди від 23.06.2009 № 746 (зі змінами); орендар – ФОП 
Новоселецька Людмила Дмитрівна; об’єкт оренди – частина приміщень 
першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 33,09 м2, 
розмір місячної орендної плати – 1210,97 грн, термін дії договору – до 14 
червня 2021 року включно.

3. Договір оренди від 30.04.2013 № 1296 (зі змінами); орендар – ФОП 
Дубов Андрій Вікторович; об’єкт оренди – частина приміщень першо-
го поверху адміністративної будівлі загальною площею 5,0 м2, розмір 
місячної орендної плати – 57,41 грн, термін дії договору – до 26 квітня 
2022 року включно.

4. Договір оренди від 28.03.2017 № 1733; орендар – ФОП Дудник 
Валентина Олександрівна; об’єкт оренди – частина приміщень першого 
поверху адміністративної будівлі загальною площею 61,42 м2, розмір мі-
сячної орендної плати – 1198,25 грн, термін дії договору – до 25 березня 
2020 року включно. Готується пролонгація договору оренди.

5. Договір оренди від 19.06.2017 № 1752; орендар – ТОВ «УКРВУ-
ДЕКСПОРТ ЛТД»; об’єкт оренди – частина приміщень першого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 31,93 м2, розмір місячної 
орендної плати – 1171,90 грн, термін дії договору – до 17 червня 2020 
року включно.

6. Договір оренди від 22.09.2017 № 1773; орендар – ФОП Погудіна 
Анна Петрівна; об’єкт оренди – частина приміщень першого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 15,88 м2, розмір місячної 
орендної плати – 308,97 грн, термін дії договору – до 19 вересня 2020 
року включно.

7. Договір оренди від 31.10.2017 № 1789; орендар – Архівний сектор 
Кам’янської районної державної адміністрації; об’єкт оренди – частина 
приміщень першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 
104,23 м2, розмір місячної орендної плати – 1 грн, термін дії договору – до 
28 жовтня 2020 року включно.

8. Договір оренди від 11.06.2018 № 1850; орендар – ФОП Шпильова 
Вікторія Олегівна; об’єкт оренди – частина приміщень другого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 16,04 м2, розмір місячної 
орендної плати – 225,14 грн, термін дії договору – до 09 червня 2021 
року включно.

9. Договір оренди від 04.11.2019 № 2049; орендар – ФОП Шульга 
Аліна Петрівна; об’єкт оренди – частина приміщень першого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 36,81 м2, розмір місячної 

орендної плати – 697,93 грн, термін дії договору – до 02 листопада 2022 
року включно.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в 
особі Головного управління статистики у Черкаській області 23.03.2017, 
реєстраційний номер об’єкта 1207603771218.

Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02357999), місцезнаходження: 18001, м. Черкаси, 
вул. Остафія Дашковича, 39. Контактна особа: начальник відділу гос-
подарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд Теслюк 
Микола Володимирович, тел.: (0472) 36-16-75, 33-89-75, е-mail: ustat@
ck.ukrstat.gov.ua.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації виділе-
на земельна ділянка загальною площею 0,0571 га, кадастровий номер 
7121810100:01:002:0480, цільове призначення – землі громадського 
призначення, яка надана у постійне користування Головному управлін-
ню статистики у Черкаській області (державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 348818).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 6 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у 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.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внеску шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного 
майданчика через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1 038 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 519 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 519 300,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 103 860,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51 930,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 51 930,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): становить 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року).

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу в сумі 1400,00 грн (одна тисяча чотириста грн 00 коп.) на рахунок 
органу приватизації, який буде вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта 
(Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
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
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 (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час 
роботи управління 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.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Кон-
тактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: 
zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.
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Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, 
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата 
за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного 
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом при-
ватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях від 31.03.2020 № 00253-О (протокол № 2 від 
30.03.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000009-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 386,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 193,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 193,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної 
власності, окремого майна – нежитлової будівлі  
(літ. А-II Н) загальною площею 732,9 м2  
(Черкаська обл., м. Шпола, вул. Лозуватська, 53)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h нежитлова будівля (літ. А-ІІ Н) загальною 
площею 732,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл, м. Шпола, вул. Лозуват-

ська, 53.
Відомості про об’єкт: адміністративна двоповерхова цегляна будів-

ля з підвалом (літ. А-ІІ Н) загальною площею 732,9 м2 (основна будівля 
– 485,3 м2, підвал – 247,6 м2.) Рік будівництва – 1975. Наявне діюче ін-
женерне обладнання: автономне опалення (газовий котел), встановлені 
лічильники газу «Самгаз», лічильник води та насос ТМ Street; централізо-
ване – електропостачання, водопостачання, водовідведення, каналізація. 
Об’єкт знаходиться в центральній частині міста. Зручні під’їзні шляхи. 
Фундамент – фундаментні блоки ФБС-2; стіни та перегородки цегляні, 
перекриття – залізобетонні плити; покрівля – азбестоцементні листи, 
підлога бетонна, віконні прорізи дерев’яні, дверні прорізи – дерев’яні та 
металеві. Загальний технічний стан будівлі задовільний, фізичний знос – 
32,00 %. Приміщення в будівлі перебувають в оренді.

Інформація про договори оренди:
1. Договір оренди від 10.08.2009 № 768 (зі змінами); орендар – ПАТ 

«По газопостачанню та газифікації «ЧЕРКАСИГАЗ»; об’єкт оренди – час-
тина нежитлових приміщень першого поверху адміністративної будівлі 
загальною площею 228,1 м2, розмір місячної орендної плати – 11794,17 
грн, термін дії договору – до 31 липня 2021 року включно.

2. Договір оренди від 01.05.2006 № 427 (зі змінами); орендар – Терито-
ріальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Шполянського району; об’єкт оренди – частина підвального приміщення 
та частина приміщень другого поверху адміністративної будівлі загальною 
площею 280,49 м2, розмір місячної орендної плати – 470,10 грн, термін 
дії договору – до 25 квітня 2020 року включно.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в 
особі Головного управління статистики у Черкаській області 06.03.2017, 
реєстраційний номер об’єкта – 1192729171257.

Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02357999), місцезнаходження: 18001, м. Черкаси, 
вул. Остафія Дашковича, 39. Контактна особа: начальник відділу госпо-
дарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд – Теслюк 
Микола Володимирович, тел.: (0472) 36-16-75, 33-89-75, е-mail: ustat@
ck.ukrstat.gov.ua.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації виділе-
на земельна ділянка загальною площею 0,1131 га, кадастровий номер 
7125710100:01:001:2146, цільове призначення – для будівництва та об-
слуговування інших будівель громадської забудови, яка надана у постій-
не користування Головному управлінню статистики у Черкаській області 
(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 
серія ЯЯ № 348700).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 квітня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у 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.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

Не допускається сплата гарантійного та реєстраційного внеску шля-
хом внесення готівки на банківський рахунок оператора електронного 
майданчика через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1 690 330,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 845 165,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 845 165,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 169 033,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84 516,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 84 516,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): становить 944,60 грн (0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року).

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 
10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу в сумі 1195,00 грн (одна тисяча сто дев’яносто п’ять грн 
00 коп.) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в договорі 
купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію державного 
і комунального майна»).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
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
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 (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час 
роботи управління 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.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Кон-
тактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: 
zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, 
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата 
за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного 
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом при-
ватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкась-
кій та Чернігівській областях від 31.03.2020 № 252-О (протокол № 2 від 
30.03.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000033-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 16 903,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 451,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8 451,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 
з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – артсвердловини за адресою: Волинська обл., 
м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: артсвердловина за адресою: 
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Драгоманова, 38.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договір орен-

ди нерухомого майна, що належить до державної власності, від 31.07.2018 
№ 1231, діє до 30 липня 2020 року включно.

Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Луга», адреса: 04123, 
м. Київ, Подільський р-н, вул. Івана Їжакевича, буд. 7/10, тел. +38(068) 
6904579.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації.

Об’єкт приватизації: артсвердловина. Глибина – 80 м. Початок бурін-
ня – 1959 р. Свердловина закріплена обсадними азбестоцементними тру-
бами діаметром 273 мм від 0 до 40 метрів. Артсвердловина знаходиться 
у будівлі, що належить ТОВ «Ріелті «ВВ».

Земельна ділянка розташована за адресою: Волинська обл., 
м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38.

Земельна ділянка площею 1,6464 га. Цільове призначення земельної 
ділянки: для обслуговування приміщень.

Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві влас-
ності або на праві користування: ТОВ «Ріелті «ВВ», кадастровий номер: 
0710200000:01:001:1516.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 07 травня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів 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 встановлюється електронною торговою систе-
мою 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні – 52656 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 26328 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 26328 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні – 5265,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2632,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2632,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-

продажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготов-
кою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення 
незалежної оцінки майна у сумі 2669 грн (дві тисячі шістсот шістдесят 
дев’ять грн 00 коп.) без ПДВ;

при набутті права власності до покупця переходять всі права та 
обов’язки орендодавця за договором оренди, що діє до 30.07.2020 
включно.

4. Додаткова інформація
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, 

відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та про-
ведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування ре-
єстраційного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розра-

хунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів 

з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна 
здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи 
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Волинській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський 
майдан, 9, тел. 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 
до 15.45. Контактні особи: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 
240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса вебсайта організатора аукціону:volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях від 27.03.2020 № 95.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-11-13-000002-2.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 526,56 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 263,28 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 263,28 грн.
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/
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – гаража літер (Б-1) загальною площею 
33,0 м2 за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Шептицького Митрополита (вул. Піонерська),18

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: гараж літер (Б-1) загальною площею 
33,0 м2 за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Шептицького Митрополита (вул. Піонерська), 18.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Західний офіс Держаудитслужби, 

адреса: вул. Костюшка, 8, м. Львів, тел. (032) 255-34-16.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації.
Об’єкт приватизації: гараж літер (Б-1) загальною площею 33,0 м2. 

Рік побудови – 1997. Будівля одноповерхова на 2 бокси. Фундамент – 
бетон, стіни цегляні, підлога – цементна стяжка. Технічний стан об’єкта 
задовільний

Земельна ділянка розташована: інформація відсутня.
Земельна ділянка площею: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві влас-

ності або на праві користування: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 07 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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 встановлюється електронною торговою систе-
мою 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного елек-
тронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні – 35910 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17955 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 17955 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні – 3591 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1795,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1795,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-

продажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготов-
кою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на проведення 
незалежної оцінки майна у сумі 2669 грн (дві тисячі шістсот шістдесят 
дев’ять грн 00 коп.) без ПДВ.

4. Додаткова інформація
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, 

відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та про-
ведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування ре-
єстраційного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розра-

хунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів 

з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна 
здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи 
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за 
адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-
00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контак-
тні особи: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса 
електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua, Петрук Олег Леонідович, 
тел. (0332) 770913.

Адреса вебсайта організатора аукціону:volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях від 27.03.2020 № 96.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000007-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 359,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 179,55 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій – 179,55 грн.

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/

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі Народицької 
районної державної лікарні ветеринарної медицини, 
а саме: пункту ветеринарної медицини з прибудовою 
загальною площею 68,2 м2, господарської будівлі 
загальною площею 48,2 м2 за адресою: Житомирська 
обл., Народицький р-н, с. Одруби, вул. Гребля, 2а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлова 
будівля Народицької районної державної лікарні 
ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної 
медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м2, 
господарська будівля загальною площею 48,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Народицький р-н, 

с. Одруби, вул. Гребля, 2а.
Балансоутримувач: Народицька районна державна лікарня ветери-

нарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698644).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі роз-

ташовані на околиці села Одруби, на відстані 9 км від районного центру 
смт Народичі. Рік введення в експлуатацію – 1966. Стан незадовільний. 
Фундамент та цоколь – стрічковий, перегородки цегляні, підлога – до-
щата, дах – азбофанера, вікна та двері – відсутні. Інженерні комунікації: 
опалення пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 169292525 з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності, дата реєстрації 30.05.2019, номер запису про право 
власності 31827515, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 
1609854118237.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,1005 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Народицької районної держав-
ної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право постійного 
користування серія ЯЯ № 070798 від 10.05.2012, кадастровий номер – 
1823786600:09:000:0002, цільове призначення – для розміщення та об-
слуговування виробничих будівель.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 8 травня 2020 року. Час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 17276,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8638,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8638,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1727,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 863,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 863,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4495,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
25.03.2020 № 173.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 172,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 86,38 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі дільничної лікарні 
ветеринарної медицини загальною площею 119,7 м2  
та двох сараїв за адресою: Житомирська обл.,  
Новоград-Волинський р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – нежитлова 
будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 119,7 м2 та два сараї.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Новоград-Волинський 

р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21.
Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові цегляні нежитлові будівлі роз-

ташовані недалеко від центра села Таращанка, на відстані 13 км від район-
ного центру м. Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1990. 
Стан незадовільний. Фундамент та цоколь – стрічковий, перегородки та 
стіни – цегляні, підлога – дощата, дах – азбофанера. Інженерні комуніка-
ції: опалення пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131119375 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису 
про право власності 27072621, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна – 1600200518240.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2485 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 070521 від 23.04.2010, кадастровий 
номер – 1824082600:09:001:0011, цільове призначення – для охорони 
здоров’я і соціальних послуг.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 8 травня 2020 року. Час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 116096,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 58048,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 58048,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11609,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5804,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5804,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
25.03.2020 № 171.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000010-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1160,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 580,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 580,48 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлових будівель загальною площею 
155,2 м2, а саме: будівлі дільничної лікарні та гаража за 
адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, 
с. Кам’янка, вул. Лісова, 33

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – нежитлові 
будівлі загальною площею 155,2 м2, а саме: будівля 
дільничної лікарні та гаража.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Новоград-Волинський 

р-н, с. Кам’янка, вул. Лісова, 33.
Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698650).
Відомості про об’єкт: одноповерхові дерев’яні будівлі розташова-

ні за межами села Кам’янка, на відстані 33 км від районного центру м. 
Новоград-Волинський. Рік введення в експлуатацію – 1963. Стан неза-
довільний. Фундамент та цоколь – стрічковий, перегородки та стіни – 
дерев’яні, підлога – дощата, дах – азбофанера. Інженерні комунікації: 
опалення пічне, електроосвітлення.

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 131120209 з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності на нежитлові будівлі, дата реєстрації 13.07.2018, номер запису 
про право власності 27072713, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна – 1600204318240.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,7410 га, 
яка перебуває у постійному користуванні Новоград-Волинської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 070526 від 23.04.2010, кадастровий 
номер – 1824086000:04:000:0264, цільове призначення – для охорони 
здоров’я і соціальних послуг.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 8 травня 2020 року. Час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 80759,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 40379,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 40379,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8075,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4037,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4037,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
25.03.2020 № 172.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 807,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 403,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 403,80 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
ветлабораторії, нежитлової будівлі загальною площею 
155,3 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський 
район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває 
на балансі Костопільської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини ЄДРПОУ 26299380

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  ветлабораторія, нежитлова будівля 
загальною площею 155,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Костопільський район, 

м. Костопіль, вул. Рівненська, 99.
Балансоутримувач: Костопільська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини, ЄДРПОУ 26299380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська 

область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 105, тел./
факс (03657) 2-77-36.

Відомості про об’єкт приватизації:
ветлабораторія, нежитлова будівля загальною площею 155,3 м2 яв-

ляє собою цегляну будівлю з шиферною покрівлею та дерев’яним пере-
криттям. У будівлі наявне електропостачання, водовідвід та каналізація. 
Об’єкт приватизації тривалий час не експлуатується, стан задовільний. 
Ветлабораторія розташована на земельній ділянці постійного користу-
вання, кадастровий номер 5623410100:02:004:1094.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні без умов – 510 800,00 грн (п’ятсот десять ти-
сяч вісімсот грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 51080,00 грн (п’ятдесят одна тисяча 
вісімдесят грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 255 400,00 грн (двісті п’ятдесят п’ять тисяч 
чотириста грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 25 540,00 грн (двадцять п’ять тисяч 
п’ятсот сорок грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій – 255 400,00 грн (двісті п’ятдесят п’ять тисяч 
чотириста грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 25 540,00 грн (двадцять п’ять тисяч 
п’ятсот сорок грн 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 
UKRAINE

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 
UKRAINE

Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua. 
Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аук-
ціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майдан-
чика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-

зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 26.03.2020 № 208 (протокол № 19 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі ID:

UA-AR-P-2020-01-10-000002-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 5108,00 грн (п’ять тисяч 
сто вісім грн 00 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –2554,00 
грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири грн 00 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 
1 % (один відсоток) – 2554,00 грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири 
грн 00 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі  
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлового приміщення, гаража-
віварію загальною площею 96,0 м2 за адресою: 
Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, 
вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі 
Костопільської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини ЄДРПОУ 26299380

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  нежитлове приміщення, гараж-віварій 
загальною площею 96,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Костопільський район, 

м. Костопіль, вул. Рівненська, 99.
Балансоутримувач: Костопільська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини ЄДРПОУ 26299380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська 

область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 105, тел./
факс (03657) 2-77-36).

Відомості про об’єкт приватизації:
нежитлове приміщення, гараж-віварій загальною площею 96,0 м2 яв-

ляє собою цегляну будівлю з шиферною покрівлею та дерев’яним пере-
криттям. Об’єкт приватизації тривалий час не експлуатується, стан за-
довільний. Гараж-віварій розташований на земельній ділянці постійного 
користування, кадастровий номер 5623410100:02:004:1094.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
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новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу 
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, 
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електронному аукціоні без умов –144 300,00 грн (сто сорок чотири 
тисячі триста грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 14 430,00 грн (чотирнадцять тисяч 
чотириста тридцять грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зни-
женням стартової ціни – 72 150,00 грн (сімдесят дві тисячі сто п’ятдесят 
грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 7215,00 грн (сім тисяч двісті 
п’ятнадцять грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 72 150,00 грн (сімдесят дві тисячі сто п’ятдесят 
грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску –7215,00 грн (сім тисяч двісті 
п’ятнадцять грн 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua. 
Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аук-
ціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майдан-
чика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих 
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено нака-

зом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рів-
ненській та Житомирській областях від 26.03.2020 № 205 (протокол № 20 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі ID:  UA-AR-P-2020-01-10-000004-2.

Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1443,00 грн (одна тисяча 
чотириста сорок три грн 00 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 721,50 
грн (сімсот двадцять одна грн 50 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % 
(один відсоток) – 721,50 грн (сімсот двадцять одна грн 50 коп.).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електронній торговій системі 
повторного продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі 
колишньої їдальні за адресою: Житомирська обл., 
Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлова 
будівля колишньої їдальні.
Місцезнаходження об’єкта: 11021, Житомирська обл., Олевський р-н, 

смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних гідро-

технічних конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01033444), адреса: 11021, Жито-
мирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом 
загальною площею 1469,3 м2, фундамент – з/б блоки, перекриття – з/б 
панелі, підлога – бетон. Окремі матеріали та несучі конструкції зазнали 
значного фізичного зносу. Об’єкт знаходиться на території непрацюю-
чого підприємства.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 14.12.2018, індексний номер витягу 
150121973.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ВАТ «Озерянський комбі-
нат залізобетонних гідротехнічних конструкцій» на підставі акта про право 
постійного користування серія І-ЖТ № 002084 від 30.08.2001.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 177140,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 88570,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 88570,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17714,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8857,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8857,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
31.03.2020 № 181.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-07-26-000006-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1771,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 885,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 885,70 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-majdanchikiets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлового приміщення (частини 
будівлі) загальною площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1», 
сараю літ. «Г-1» (частини будівлі сараю) за адресою: 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Кілки, вул. Садова, 6

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – нежитлове 
приміщення (частина будівлі) загальною площею 56,8 м2, 
погріб літ. «Б-1», сарай літ. «Г-1» (частина будівлі сараю).
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Кіл-

ки, вул. Садова, 6.
Балансоутримувач: Чуднівська районна державна лікарня ветеринар-

ної медицини (код за ЄДРПОУ 00698199).
Відомості про об’єкт: одноповерхове нежитлове приміщення (час-

тина будівлі) загальною площею 56,8 м2, погріб літ. «Б-1», сарай літ. «Г-1» 
(частина будівлі сараю) розташоване на околиці с. Кілки, на відстані 7 км 
від м. Чуднів, за призначенням не використовуються. Рік введення в екс-
плуатацію – 1989. Стан задовільний. Фундамент та цоколь – стрічковий, 
стіни цегляні, перегородки цегляні, підлога дощата, дах – азбофанера, 
вікна та двері – наявні. Інженерні комунікації: електроосвітлення.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 10.07.2018, індексний номер витягу 
130833721.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці, яка перебуває у постійному користуванні Чуднівської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право по-
стійного користування серія ЯЯ № 071083 від 07.07.2011.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 квітня 2020 року. Час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 66293,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 33146,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 33146,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6629,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3314,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3314,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4900,00 грн у місячний термін з дати укладання договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
31.03.2020 № 185.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000025-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 662,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 331,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 331,47 грн.



8 відомості
приватизації

8 квітня 2020 року № 16 (1296)

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будівлі Романівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю 
літ. Б-1 площею 37,0 м2 за адресою: Житомирська обл., 
Романівський р-н, с. Вільха, вул. Миропільська, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля 
Романівської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сарай літ. Б-1 
площею 37,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Романівський р-н, 

с. Вільха, вул. Миропільська, 8.
Балансоутримувач: Романівська районна державна лікарня ветери-

нарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698472).
До складу об’єкта входять: будівля державної лікарні ветеринарної 

медицини (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
118,2 м2, перегородки цегляні, підлога бетонна, покрівля – азбофанера, 
вікна та двері відсутні, інженерні комунікації – відсутні, стан задовільний; 
сарай (літ. Б-1) – одноповерхова дерев’яна будівля загальною площею 
37,0 м2, стан – незадовільний, інженерні комунікації – відсутні. Об’єкт зна-
ходиться на околиці населеного пункту, за призначенням не використо-
вується, поруч проходить дорога з твердим покриттям. Територія об’єкта 
не огороджена та не охороняється.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 04.07.2018, індексний номер витягу 
132054111.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці площею 0,5 га, яка перебуває у постійному користуванні Романів-
ської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта 
про право постійного користування серія ЯЯ № 071491 від 10.11.2012.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 квітня 2020 року. Час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 54055,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 27027,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 27027,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5405,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2702,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2702,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4800,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
31.03.2020 № 188.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000022-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 540,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 270,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 270,28 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – станції знезалізнення води з двома 
артсвердловинами за адресою:  
м. Житомир, вул. Покровська, 239в

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – станція 
знезалізнення води з двома артсвердловинами.
Місцезнаходження об’єкта: м. Житомир, вул. Покровська, 239в.
Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річки 

Прип’ять (код за ЄДРПОУ 01038766).
Відомості про об’єкт: будівля станції знезалізнення води – однопо-

верхова, цегляна будівля загальною площею 85,0 м2, 1990 року побудови 
та дві артсвердловини 1991 та 1987 років введення в експлуатацію. За 
призначенням не використовується. Стан задовільний. Інженерні кому-
нікації: електроосвітлення. Об’єкт розташований на околиці м. Житомира 
на території діючого підприємства.

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 08 травня 2020 року. Час про-

ведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 235244,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 117622,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 117622,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23524,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11762,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 11762,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оціню-

вача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації, в розмірі 4450,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу.

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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код 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.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за ін-
формацією звертатися до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Для до-
відок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, вебсайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.

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 Рівненській та Житомирській областях від 
31.03.2020 № 186.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-09-000020-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2352,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1176,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1176,22 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-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
в інформаційному повідомленні про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації, а саме: будівлі столової загальною площею 472,5 м2, що 
знаходиться за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, 
с. Пустоіванне, вул. Першотравнева, 28а та перебуває на балансі ПАТ 
«Дубноцукор», код за ЄДРПОУ 00372753, опублікованому в офіційно-
му друкованому виданні Фонду – газеті «Відомості приватизації» № 11 
(1291) від 04.03.2020 на стор. 4, дату проведення аукціону слід читати: 
«21 квітня 2020 року».

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – будівлі гаража за адресою:  
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219, 
що обліковується на балансі Національного банку України 
(код за ЄДРПОУ 00032106)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля гаража.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шев-

ченка, 219.
Найменування балансоутримувача: Національний банк України (іден-

тифікаційний код ЄДРПОУ 00032106).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: будівля колишнього гаража літ. «Б-1» загальною 

площею – 172,7 м2. Рік побудови – 1983. Стіни та перегородки – цегляні, 
покрівля – м’яка рулонна, перекриття – залізобетонні плити. Технічний 
стан будівлі незадовільний: стіни та перегородки частково розібрані; ві-
кна, гаражні ворота, двері – демонтовані. Опалення, водопостачання, 
електрика – відсутні.

Інформація про державну реєстрацію: державна реєстрація права 
власності (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реє-
страції): № 344170514126, 22.04.2014.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка належить дер-

жаві в особі Національного банку України згідно з державним актом на 
право постійного користування землею ІІ-ДН № 008459 від 21.06.1996, 
цільове призначення: для обслуговування гаражів. Площа земельної ді-
лянки – 0,0515 га. Державна реєстрація земельної ділянки з присвоєнням 
кадастрового номера не проводилась.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 08 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 50800,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 25400,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 25400,00 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 – 5080,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2540,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 2540,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотарі-

ального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіонально-
му 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 – бу-
дівлі гаража за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шев-
ченка, 219, у розмірі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот грн 00 коп.)  
без урахування ПДВ.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 17.00 в робочі дні 
за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Шевченка, 219. Телефон для контактів у м. Харків: (095) 
204-58-04.
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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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, 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 30.03.2020 № 00704.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-08-21-000002-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 508,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 254,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 254,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації 
соціально-культурного призначення – лазні за адресою: 
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, 
вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h лазня.
Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костян-

тинівка, вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля загальною 

площею 66,0 м2. Рік побудови – 1964. Фундамент – щебінь, стіни цегляні, 
покрівля шиферна, внутрішнє оздоблення – штукатурка, фарбування, під-
лога – бетон. Стан об’єкта – перебуває в задовільному стані, комунікації – 
електропостачання, тріщини несучих стін, прогин стропильної конструкції, 
пошкодження шиферу.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт заре-
єстровано за державою Україна на підставі свідоцтва про право власності 
на нерухоме майна від 06.04.2006, виданого Костянтинівською селищною 
радою на підставі Рішення виконавчого комітету від 12.12.2005 № 40 та 
зареєстрованого Краснокутським бюро технічної інвентаризації, що під-
тверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
від 30.06.2006, номер витягу 11094478, реєстраційний номер 14383889, 
номер запису 33 в книзі 2.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 08 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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 електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 27300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13650,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 13650,00 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 – 2730,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1365,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1365,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призна-

чення – лазні за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Кос-
тянтинівка, вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67.

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального 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 соціально-
культурного призначення – лазні за адресою: Харківська обл., Краснокут-
ський р-н, смт Костянтинівка, вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67, 
у розмірі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області

Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни 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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за 
місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Краснокутський 
р-н, смт Костянтинівка, вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67.

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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Алейник Наталія Валеріївна, 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 31.03.2020 № 00713.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-23-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 273,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 136,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 136,50 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації 
соціально-культурного призначення – Будинку 
культури за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с-ще Травневе, вул. Фабрична, 12а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  Будинок культури.
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Травневе, 

вул. Фабрична, 12а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: двоповерхова будівля загальною площею 

1155,8 м2. Рік введення в експлуатацію – 1992. Фундамент – бетон, стіни 
цегляні, перекриття залізобетонні. Стан об’єкта – незадовільний, знахо-
диться в занедбаному стані (комунікації відсутні, наявні тріщини несучих 
стін, обвал сходових маршів, наскрізні діри перекриття, вікна та двері 
відсутні, підлога відсутня, оздоблювальні роботи відсутні, руйнування 
карнизу будівлі, випадіння цегли); загальний технічний стан незадовіль-
ний. Будівля не закривається, не охороняється. Об’єкт розташований у 
серединній частині селища, вздовж автомобільного шляху міжнародного 
значення Київ – Харків.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт не-
рухомості зареєстровано за державою Україна в особі Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Харківській області – витяг 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 18.07.2013, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 105154863251.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 07 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно 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).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій 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 дого-
вір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні 
із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): 
встановлюється електроґнною торговою системою для кожного електро-
нного 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 по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 243 700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 121 850,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 121 850,00 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 – 24 370,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12 185,00 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій – 12 185,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призна-

чення – Будинку культури за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с-ще Травневе, вул. Фабрична, 12а.

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального 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 соціально-
культурного призначення – Будинку культури за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, с-ще Травневе, вул. Фабрична, 12а, у розмірі 4500,00 грн 
(чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення 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 ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни 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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Харківський 
р-н, с-ще Травневе, вул. Фабрична, 12а.

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 забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Алейник Наталія Валеріївна, 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 30.03.2020 № 00705.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-23-000005-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 437,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 218,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 218,50 грн.





10 відомості
приватизації

8 квітня 2020 року № 16 (1296)

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 27.03.2020 № 580.

Продовження додатка 7Додаток 7 
до наказу Фонду 

від 28.12.2019 № 1574 
(у редакції наказу Фонду від 27.03.2020 № 580)

ПЕРЕЛІК 
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, 

що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках

Код за 
ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

01128475 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Він-
ницький авіаційний завод – «ВІАЗ»

м. Він ниця, вул. Чехова, 7 Державний концерн «Укроборонпром»

14349640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літин-
ський автобусний парк»

Він ницька обл., смт. Літин, 
вул. Сосонське шосе, 4

Апарат Фонду

00692239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Туль-
чинське виробниче підприємство по племінній справі в тварин-
ництві»

Він ницька обл., Тульчинський 
р-н, с. Нестерварка, вул. Леон-
товича, 81

Регіо наль не відділення Фонду по Він-
ницькій та Хмельницькій областях

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

08011078 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізь-
кий автомобільний ремонтний завод»

м. Запоріжжя, вул. Уральська, 1 Державний концерн «Укроборонпром»

00693233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства  «Апосто-
лівське підприємство по племінній справі у тваринництві»

Дніпропетровська обл., Апос-
толівський р-н, м. Апостолове, 
вул. Каманіна, 1

Апарат Фонду

00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіїв-
ське підприємство по племінній справі в тваринництві»

Дніпропетровська обл., Софіїв-
ський р-н, с. Вакулове, вул. 40 
років Перемоги, 2

Апарат Фонду

04605711 Державне підприємство «Проектний інститут «Дніпродзержинсь-
кцивільпроект»

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Запорізь-
ка, 20а

Апарат Фонду

00700192 Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» Кіровоградська обл., Олександрій-
ський р-н, с. Рожеве

Регіо наль не відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях 

Регіо наль не відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

07552205 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-
Франківський котельно-зварювальний завод»

м. Івано-Франківськ, вул. Хри-
плинська, 11

Державний концерн «Укроборонпром»

25077191 Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної 
швейно-трикотажної фабрики

Чернівецька обл., Сокирянський 
р-н, м. Новодністровськ

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-
Фран ків ській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях

14044113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопіль-
ське державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»

м. Тернопіль, Підволочиське шосе, 
аеропорт 

Апарат Фонду

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм-
ства «Броварський оптовий ринок»

Київська обл., м. Бровари, 
вул. Сергія Москаленка, 26-А

Міністерство аграрної політики та про-
довольства України

31782788 Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерцій-
ного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»

м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чор-
новола, 261/1

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях

07978157 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чер-
нігівський ремонтний завод»

м. Чернігів, вул. Кошового, 1 Державний концерн «Укроборонпром»

08457704 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ніжин-
ський ремонтний завод інженерного озброєння»

Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Прилуцька, 131

Державний концерн «Укроборонпром»

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

31803446 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави» Львівська обл., Мостиський р-н, 
м. Мостиська, вул. Я. Мудро-
го, 121

Апарат Фонду

24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ське»

Львівська обл., Яворівський р-н, 
с. Висіч

Апарат Фонду

00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного під-
приємства «Волиньвугілля»

Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Луцька,1

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин-
ське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по 
племінній справі у тваринництві»

Волинська обл., Луцький р-н, смт. 
Рокині, вул. Столбова, 2

Апарат Фонду

05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин-
ська станція луківництва»

Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Ватутіна, 69

Апарат Фонду

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енерго-
монтажний поїзд № 754»

м. Одеса, вул. Семінарська, 15а Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

33171824 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Регіо-
нальний дослідно-експериментальний комплекс»

Одеська обл., Біляївський р-н, 
с. Паліївка

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-
будівельної дільниці «Агрос»

м. Одеса, вул. Михайлівська, 13 Апарат Фонду

22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Півден-
ний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

Одеська обл., м. Южне, вул. Інду-
стріальна, 8

Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-
ємства «Нефон»

м. Одеса, вул. Терешкової, 21 Українська державна будівельна корпо-
рація «Укрбуд»

24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК» Одеська обл., Овідіопольський 
р-н, смт. Авангард, вул. Базо-
ва, 21

Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку під-
приємництва

00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Племре-
продуктор «Степове»

Миколаївська обл., Миколаївський 
р-н, с. Степове

Апарат Фонду

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

00845921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чутове» Полтавська обл., смт. Чутове, 
вул. Центральна, 12, кімн. 7

Регіональне відділення Фонду по Пол-
тавській та Сумській областях

21049938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної 
промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

м. Полтава, вул. Сапіго, 1 Апарат Фонду

02497967 Державне підприємство «Державний проектний інститут містобу-
дування «Міськбудпроект» (м. Полтава)

м. Полтава, вул. Гоголя, 25 Апарат Фонду

00729646 Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільсько-
господарського підприємства «Вирівське»

Сумська обл., Конотопський р-н, 
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2

Апарат Фонду

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

24341869 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з 
стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному 
транспорті»

м. Харків, вул. Халтуріна, 46 Апарат Фонду 

14309764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харків-
ський завод транспортного устаткування»

м. Харків, вул. Достоєвського, 3 Державний концерн «Укроборонпром»

00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по про-
ектуванню заводів важкого машинобудування» 

м. Харків, просп. Московський, 
151

Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський 
учбово-курсовий комбінат»

Харківська обл., Богодухівський 
р-н, с. Лозова

Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

08183514 Державне підприємство «Світанок» Харківська обл., Балаклійський 
р-н, м. Балаклія, вул. Загородня, 7

Апарат Фонду

22994509 Державне підприємство «Благодатне» Харківська обл., Зміївський р-н, 
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16

Апарат Фонду

23460862 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з 
сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управлін-
ня та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7 Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден» Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Луніна, 42

Міністерство інфраструктури України

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

23696820 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Цен-
тральний науково-дослідний інститут навігації і управління»

м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20 Державний концерн «Укроборонпром»

24967600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укробо-
ронресурси»

м. Київ, Саперно-Слобідський 
проїзд, 3

Державний концерн «Укроборонпром»

38488780 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Україн-
ський інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»

м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 Міністерство регіо наль ного розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

Код за 
ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

16460790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проек-
тний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

м. Київ, вул. Межигірська, 83 Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

37423350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн-
ський центр у сфері благоустрою»

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

05422987 Державне підприємство дорожнього зв'язку, інформаційного за-
безпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»

м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3 Апарат Фонду

30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний резервний насіннєвий фонд України»

м. Київ, вул. Саксаганського, 1 Апарат Фонду

21537419 Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг» м. Київ, просп. Возз’єднання, 
15/17

Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

25202325 Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних мате-
ріалів, виробів та конструкцій»

м. Київ, вул. Тургенєвська, 38 Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

30251613 Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відпо-
відності у будівництві «Будцентр»

м. Київ, вул. Віталія Шиманов-
ського, 2/1

Регіональне відділення Фонду по м. 
Києву

36946596 Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефектив-
ного інжинірингу»

м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 9

Апарат Фонду

Апарат Фонду

33323245 Державне підприємство «Він ницький завод «Кристал» м. Він ниця, вул. 600-річчя, 21 Апарат Фонду 

31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях» Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Геро-
їв Сталінграду, 36

Апарат Фонду

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське паро-
плавство» 

м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1 Міністерство інфраструктури України

00852909 Державне підприємство «Іскра» Харківська обл., Зміївський р-н, 
с. Велика Гомільша

Апарат Фонду 

32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле» м. Харків, просп. Гагаріна, 181 Апарат Фонду 

00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопро-
дуктів» 

Харківська обл., Чугуївський р-н, 
смт. Новопокровка, вул. ім. В. 
Вєсіча,1

Апарат Фонду 

20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси» м. Київ, вул. Лобачевського, 23в Апарат Фонду

14312789 Державне підприємство «Електронмаш» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

05516406 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ський науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІ-
проект»

м. Львів, вул. Тернопільська, 10 Апарат Фонду

35829997 Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна 
агенція «Стратегія регіо наль ного розвитку»

м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 9

Апарат Фонду

00203625 Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер» м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7 Апарат Фонду

35411469 Державне підприємство «Український карантинний розсадник» Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Мила, 
вул. Комарова, 2-В

Міністерство регіо наль ного розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

32495626 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпров-
ський електровозобудівний завод»

м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13 Апарат Фонду

00193766 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-
Ярська державна геологорозвідувальна партія»

Донецька обл., м. Часів Яр, 
вул. Привокзальна, 23

Апарат Фонду

24433063 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-
ВДМ» 

м. Дніпро, вул. Криворізька,1 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

24608516 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з 
сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А Апарат Фонду

33517806 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіо-
нальний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, 
труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»

м. Дніпро, вул. Писаржевсько-
го, 1-А

Апарат Фонду

05813452 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технічний 
центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА» 

м. Запоріжжя, вул. Степова, 11 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

13435260 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний проектний інститут по проектуванню підприємств гумової 
промисловості» 

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

13767921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженер-
ний центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ»

Кіровоградська обл., м. Світло-
водськ, вул. Комсомольська, 34

Апарат Фонду

00240106 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Меліто-
польський завод «ГІДРОМАШ»

Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Інтеркультурна, 191

Апарат Фонду

00274660 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Навчально-виробничі майстерні»

м. Житомир, вул. Небесної Со-
тні, 37

Апарат Фонду

14311070 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харків-
ський науково-дослідний інститут технології машинобудування»

м. Харків, вул. Кривоконівська, 30 Апарат Фонду

14309563 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний інститут «АКОРД»

м. Черкаси, вул. Одеська, 8 Апарат Фонду

00193737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «УКРЧОР-
МЕТГЕОЛОГІЯ»

Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Женевська, 4

Апарат Фонду

19471771 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з 
сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ»

м. Харків, вул. Дарвіна, 20 Апарат Фонду

16287311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський 
державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної 
промисловості»

м. Київ, вул. Щекавицька, 7 Апарат Фонду

05785017 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ський державний ювелірний завод»

м. Львів, вул. Академіка Під-
стригача, 2

Апарат Фонду

00191951 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«ПРОМСПЕЦЗВ'ЯЗОК»

м. Дніпро, площа Героїв Май-
дану, 1

Апарат Фонду

00244127 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та ви-
робів електрон ної техніки «ЕЛХІМ» 

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

05405575 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харків-
ський електромеханічний завод» 

м. Харків, пр. Московський, 199 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

13884845 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський 
науково-дослідний інститут телевізійної техніки»

м. Одеса, вул. Мечникова, 132 Апарат Фонду

00216875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Техноло-
гічне бюро електроапаратури»

м. Харків, вул. Велика Панасів-
ська, 106

Апарат Фонду

14312022 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний інститут «Гелій»

м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18 Апарат Фонду

00224892 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське 
спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»

м. Одеса, вул. Миколи Боров-
ського, 41

Апарат Фонду

00230774 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криво-
різький інститут автоматики»

Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Стєклова, 3

Апарат Фонду

04880311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціаль-
не проектно-технологічне бюро виробничих потужностей»

м. Харків, пр. Гагаріна, 1 Апарат Фонду

00237630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський 
спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут»

м. Одеса, вул. І. Франка, 55 Апарат Фонду

00193683 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрме-
талургізотоп»

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 18 Апарат Фонду

20473002 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе 
конструкторське бюро «ЕЛМІС»

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7 Апарат Фонду

19363188 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут 
машин і систем»

м. Харків, вул. Котлова, 29 Апарат Фонду

00152052 Єдиний майновий комплекс Державного науково-дослідного 
інституту великогабаритних шин

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16 Апарат Фонду

01180568 Єдиний майновий комплекс Чорноморського головного морсько-
го агентства «Інфлот»

м. Одеса, Митна площа, 1 Апарат Фонду

01131589 Єдиний майновий комплекс Українського державного  
проектно-технологічного науково-дослідного інституту цивільної 
авіації «Украеропроект» 

м. Київ, просп. Перемоги, 14 Міністерство інфраструктури України

20959963 Єдиний майновий комплекс Державної судноплавної компанії
«Укртанкер»

м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4 Апарат Фонду

01130696 Єдиний майновий комплекс Державної авіаційної компанії 
«Херсон-Авіа» 

м. Херсон, Аеропорт ЦА Міністерство інфраструктури України
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24244451 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-
петровський орган з сертифікації залізничного транспорту»

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 Апарат Фонду

01125703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Скадов-
ський морський торговельний порт» 

 м. Скадовськ, вул. Пролетар-
ська, 2

Міністерство інфраструктури України

21536845 Єдиний майновий комплекс Українського державного підприєм-
ства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспорт-
них засобів «Укрінтеравтосервіс» 

Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50

Міністерство інфраструктури України

01125206 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Мор-
ський торговельний порт Усть-Дунайськ»

Одеська обл., м. Вилкове, 
вул. Придунайська, 2

Апарат Фонду

30324911 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-
петровськавтотранссервіс»

м. Дніпро, вул. Жуковського, 23 Апарат Фонду

01125637 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління 
морських шляхів» 

м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, 
вул. Судноремонтна, 35

Міністерство інфраструктури України

Єдиний майновий комплекс державного підприємства  
«Укрспецобладнання» 

м. Чорноморськ, с. Малодолин-
ське, вул. Лиманська, 1

Міністерство інфраструктури України

02968154 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Жито-
мирторф» 

м. Житомир, вул. Велика Берди-
чівська, 25

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02968177 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київ-
торф» 

м. Київ, вул. Промислова, 10 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02968193 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівне-
торф» 

Рівненська обл., Дубенський р-н, 
смт. Смига, вул. Миру,1

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02968208 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Суми-
торф» 

Сумська обл., Конотопський р-н, 
с. Заводське, вул. Заводська, 81-А

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02968875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Поді-
лляторф» 

Тернопільська обл., Шумський 
р-н, с. Кути

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02968220 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черні-
гівторф» 

м. Чернігів, вул. Громадська, 35-А Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

00426302 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинь-
торф» 

Волинська обл., Маневицький р-н, 
с. Прилісне, вул. Сойне,15

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02968160 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Корости-
шівський завод «Реммашторф» 

Житомирська обл., м. Коростишів, 
вул. 19-та Буддільниця

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

00130044 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське 
конструкторське бюро» 

м. Львів, вул. Наукова, 5 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

14072049 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харків-
ський науково-дослідний інтитут комплексної автоматизації» 

м. Харків, пров. Кузнечний, 2 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

19480600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства зовніш-
ньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» 

м. Київ, вул. Кирилівська, 85 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

00132842 Єдиний майновий комплекс державного підприємства з комп-
лектної поставки устаткування «Укренергокомплект» 

м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

30168850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Смоли» Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, просп. Аношкі-
на, 179

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

00113968 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський 
інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект» 

м. Київ, просп. Перемоги, 4 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

00150113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ський державний інститут з проектування нафтопереробних і 
нафтохімічних підприємств» («Львівдіпронафтохім»)

м. Львів, вул. Золота, 8 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

00152402 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашав-
ський завод композиційних матеріалів» 

Львовська обл., Стрийський р-н, 
смт. Дашава

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

40336737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного 
будівництва» (ДНДІОМШБ) 

м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

03482347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Підпри-
ємство із забезпечення нафтопродуктами» 

м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

05794418 Єдиний майновий комплекс спеціалізованого управління з 
ремонту засобів автоматизації і систем управління «Орггазре-
мавтоматика» 

м. Харків, пров. Театральний, 
11/13

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

Єдиний майновий комплекс «Південнодонбаське вантажно-
транспортне управління» 

Донецька обл., м. Вугледар, ст. 
Вуглесборочна

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

0114092 Єдиний майновий комплекс державного проектно-
вишукувальний та науково-дослідний інститут «Укренергоме-
режпроект» 

м. Харків, Набережна Гімназійна, 2 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

Єдиний майновий комплекс промислового залізничного тран-
спорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» 

Донецька обл., м. Мирноград, 
вул. Соборна, 51

Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

02471347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрпос-
тачпреса»

м. Одеса, вул. Артилерійська, 11 Апарат Фонду

04653207 Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого авто-
транспортного підприємства Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України

м. Київ, вул. Туманяна, 15 Апарат Фонду

03534423 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ський дослідний завод Національної академії наук України»

м. Львів, вул. Ткацька, 9 Апарат Фонду

13691187 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Державне 
науково-виробниче підприємство «Термохолод» 

м. Київ, вул. Дегтярівська, 36 Київська міська державна адміністрація

16284318 Єдиний майновий комплекс державного виробничого підпри-
ємства «Скіф» 

м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 Київська міська державна адміністрація

14274051 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Центр об-
слуговування наукової та інженерної праці 

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 Київська міська державна адміністрація

31223828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криво-
різький експертно-технічний центр Держпраці»

м. Кривий Ріг, вул. Миколи Сві-
тальського, 1К

Апарат Фонду

23510933 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київ-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Київ, вул. Ливарська, 1-А Апарат Фонду

20774790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний 
експертно-технічний центр Держпраці»

м. Львів, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 233-А

Апарат Фонду

24908201 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізь-
кий експертно-технічний центр Держпраці»

м. Запоріжжя, Північне шосе, 25 Апарат Фонду

23369086 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придні-
провський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Дніпро, вул. Казакова, 3 Апарат Фонду

20538693 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Карпат-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Івано-Франківськ, вул. Макси-
мовича, 15 

Державна служба України з питань 
праці

20950040 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорно-
морський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Одеса, вул. Тираспольська, 12 Апарат Фонду

22560691 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівнен-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Рівне, вул. Лермонтова, 7 Апарат Фонду

20405673 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Жито-
мирський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Житомир, майдан Путятин-
ський, 2, оф. 521, 522

Апарат Фонду

21224850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний 
експертно-технічний центр Держпраці»

м. Харків, вул. Чернишевська, 72 Апарат Фонду

30175035 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський 
експертно-технічний центр Держпраці»

м. Суми, вул. Косівщинська, 18 Апарат Фонду

22825669 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігів-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Чернігів, вул. Красносільсько-
го, 89

Апарат Фонду

21324155 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Поділь-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2 Апарат Фонду

21750544 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в Апарат Фонду

13417687 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазово-
го комплексу Держпраці»

м. Дніпро, вул. Ленінградська, 
68, корп. 9

Апарат Фонду

21727350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінниць-
кий експертно-технічний центр Держпраці»

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12 Апарат Фонду

38015558 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закар-
патський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13 Апарат Фонду

22607725 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Терно-
пільський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7 Апарат Фонду

22800764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкась-
кий експертно-технічний центр Держпраці»

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23-А Апарат Фонду

Код за 
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23246991 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черні-
вецький експертно-технічний центр Держпраці»

м. Чернівці, вул. Зелена, 3 Апарат Фонду

23182908 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Доне-
цький експертно-технічний центр Держпраці»

Донецька обл., м. Мирноград, 
вул. Коржова, 16

Державна служба України з питань 
праці

20635031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кірово-
градський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Кропивницький, вул. Дво-
рцова, 24

Апарат Фонду

40872122 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтав-
ський експертно-технічний центр Держпраці»

м. Полтава, вул. Харківське 
шосе, 5

Апарат Фонду

31108394 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Інформаціно-аналітичне агентство»

м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (юри-
дична адреса); м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 3 (фактичне місцезнахо-
дження підприємства)

Апарат Фонду

14110643 Єдиний майновий комплекс Червонооскільського державного ви-
робничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

Харківська обл., Борівський р-н, 
с. Піски-Радьківські, пров. Шо-
сейний, 6

Апарат Фонду

05828703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білоцер-
ківський завод «Еталон»

Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Сухоярська, 16

Апарат Фонду

03534268 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту техніч-
ної механіки Національної академії наук України 

м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15 Національна академія наук України

30540350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
анкерного кріплення»

м. Дніпро, вул. Сімферополь-
ська, 2-А

Національна академія наук України

22101227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу Націо-
нальної академії наук України»

м. Ужгород, вул. Університець-
ка, 21

Національна академія наук України

24726003 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів Національ-
ної академії наук України»

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б Національна академія наук України

30967359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту 
геологічних наук Національної академії наук України»

м. Київ, пров. Лабораторний, 1 Національна академія наук України

32922110 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний центр проблем надрокористування «ГЕОРЕСУРС» 

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б Національна академія наук України

31566521 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технологічний центр «ПАТОН-ВІРМЕНІЯ» Інституту електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона НАН України

м. Київ, вул. Боженка, буд. 11, 
корпус 4

Національна академія наук України

05410381 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослід-
ний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національ-
ної академії наук України»

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197 Апарат Фонду

31904368 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний науково-технологічний центр «Новітні матеріали і технології 
порошкової металургії» Інституту проблем матеріалознавства ім. 
І. М. Францевича Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Академіка Кржижа-
нівського, 3

Національна академія наук України

21551098 Єдиний майновий комплекс державного зовнішньоторговельного 
виробничого підприємства «Фірма «ІНПАТ»

м. Київ, вул. Боженка, 11 Національна академія наук України

19026309 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання 
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 9-А Апарат Фонду

24938142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-
техніч ний центр забезпечення якості та сертифікації «Сепроз» 
Національної академії наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11 Національна академія наук України

22963331 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-
інженерний центр «ПАТОН-АЗОВМАШ» Інституту електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11 Національна академія наук України

25293090 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Госпроз-
рахунковий науково-технологічний центр газотермічних покрить 
«ДЕЛЬТА»

м. Київ, вул. Академіка Кржижа-
нівського, 3

Національна академія наук України

32156276 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
виробничий центр «ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ» Інституту електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Боженка, 11 Національна академія наук України

14287896 Єдиний майновий комплекс малого виробничо-
впроваджувального підприємства «МЕКОЛ»

м. Київ, бульв. Академіка Вернад-
ського, 34/1

Національна академія наук України

32303097 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
інженерний центр матеріалів для зварювання і наплавлення Інсти-
туту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії 
наук України»

м. Київ, вул. Боженка, 11 Апарат Фонду

14283622 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства 
«Інс пек ція та діагностика промислових споруд»

м. Київ, вул. Боженка, 11 Національна академія наук України

32709630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
тех нічний центр імунобіотехнології» НТК «Інститут монокристалів» 
НАН України»

м. Київ, вул. Світлицького, 35 Національна академія наук України

14215773 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого 
об’єднання «Домен»

Черкаська обл., м. Канів, вул. Ле-
ніна, 189

Національна академія наук України

13694814 Єдиний майновий комплекс державного малого підприємства 
«Інструментально-магнітні композити»

м. Київ, вул. Службова, 3 Національна академія наук України

16463104 Науково-інженерний центр дослідження та виробництва зварних 
конструкцій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Націо-
нальної академії наук України

м. Київ, вул. Боженка, буд. 11, 
корпус 6

Національна академія наук України

13550630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеці-
альне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії 
наук України»

м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 Апарат Фонду

05447496 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідне 
конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації тепломасо-
обмінних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України

м. Київ, вул. Академіка Булахов-
ського, 2

Національна академія наук України

35316308 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
виробничий центр «Біодизель» Інституту технічної теплофізики 
НАН України»

м. Київ, вул. Академіка Булахов-
ського, 2

Національна академія наук України

04591251 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Комплек-
сний інноваційний центр Інституту проблем машинобудування 
Національної академії наук України»

м. Харків, вул. Пожарського, 2/10 Національна академія наук України

05540178 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідний 
завод Національного наукового центру «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України

Харківська обл., Валківський р-н, 
м. Валки, вул. 1 Травня, 49

Апарат Фонду

16300365 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕКОІН-
ФОРМ»

м. Київ, просп. Академіка Палла-
діна, 34-А

Національна академія наук України

13696823 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого під-
приємства «ВІДРОДЖЕННЯ»

м. Київ, просп. Академіка Пал-
ладіна, 34

Національна академія наук України

05540184 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Джанкойсько-Сиваський дослідно-експериментальний завод 
Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії 
наук України»

Херсонська обл., Генічеський р-н, 
селище Сиваш

Апарат Фонду

13898592 Державне підприємство Мале державне підприємство «Інеко» м. Одеса, вул. Пушкінська, 37 Національна академія наук України

19016204 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздо-
ровлення, реабілітації та терапії «НОРТ» при Інституті експери-
ментальної патології, онкології, радіобіології ім. Р. Е. Кавецького 
НАН України»

м. Київ, вул. Васильківська, 45 Національна академія наук України

14057736 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства 
«Інститут проблем управління Національної академії наук України»

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 10 Національна академія наук України

36377031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
експертний центр лікарських засобів, створених на основі нано-
технологій, НАН України»

м. Київ, вул. Горького, 68 Національна академія наук України

13675142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДИСИТ» 
Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15 Національна академія наук України

22206676 Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України Київська обл., Васильківський р-н, 
смт. Глеваха, вул. Ботанічна, 3

Національна академія наук України

31237982 Єдиний майновий комплекс державного підприємства по віднов-
ленню основних засобів «Академвторресурс» НАН України

м. Київ, бульв. Академіка Вернад-
ського, 34-Б

Апарат Фонду

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-
ємства «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Коломойцівська, 25

Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

33933233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорно-
морський яхт-клуб»

м. Одеса, Отрада пляж, 16/2 Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях



12 відомості
приватизації

8 квітня 2020 року № 16 (1296)

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно: окремо розташоване 
адмінприміщення (літ. А) загальною площею 54,7 м2, сарай (літ. Б) 
площею 8,2 м2, вбиральня (літ. В) площею 1,44 м2, огорожа (літ. 
1), хвіртка (літ. 2), що перебувають на балансі Вінницького обласного 
центру зайнятості.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24200, Вінницька обл., Томашпіль-
ський р-н, смт Вапнярка, вул. Незалежності (колишня Леніна), 84.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Дисюк О. А.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): –.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 30.11.2019: відновна – 119100,00 грн; залишкова – 
13600,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 
площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
4,580 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 29 – 

№ 32) загальною площею 30,1 м2 на 6-му поверсі адміністративно-
побутового корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Подільського 
державного підприємства геодезії, картографії та кадастру.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Костянтина 
Василенка, 20 (колишня 600-річчя, 25).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Вакулич Т. С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.12.2019: відновна – 8469,23 грн; залишкова – 2371,21 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 

тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – 

8,8 м2, № 22 – 6,9 м2, № 23 – 38,9 м2) загальною площею 54,6 м2 у 
підвалі 3-поверхового адміністративного будинку (літ. А), що пере-
бувають на балансі Вінницького обласного центру зайнятості.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятин-
ський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Поліщук Л. П.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.10.2019: відновна – 26990,00 грн; залишкова – 8698,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 

тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (част. 

№ 8 – 0,95 м2, № 9 – 16,2 м2, № 10 – 6,2 м2, № 11 – 1,7 м2, част. 
№ 12 – 3,35 м2, № 13 – 1,1 м2) загальною площею 29,5 м2 у підвалі 
3-поверхового адміністративного будинку, що перебувають на балансі 
Вінницького обласного центру зайнятості.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятин-
ський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Демяненко Л. А.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 2 частини приміщень, 4 при-
міщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.10.2019: відновна – 14583,00 грн; залишкова – 4699,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 

тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 
лютого 2018 р. за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної ді-
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 16.00 
17.04.2020 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 24.04.2020 о 10.00 у Регіональному відді-
ленні Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельниць-
кій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях про проведення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 
30,3 м2 (у т. ч. 3,5 м2 – площа загального користування) на першо-
му поверсі будівлі для органів управління.

Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби 
України у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, буд. 83а, Дунаєвецький 
р-н, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 30.04.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – АТ КБ «Приватбанк».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положен-
ня, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки ра-
зом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з за-
коном, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 
строку виконання робіт.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного забез-
печення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регі-
онального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: гараж шлакоблочний А-1 загальною 
площею 48,3 м2.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетров-
ській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Цари-
чанка, вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні.

Платник/замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним 

призначенням гараж.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –3,9 

тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ГУ ДПС у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 15,0 м2.
Балансоутримувач: Міжрегіональний центр професійної перепідго-

товки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпро-
петровської області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кри-
вий Ріг, вул. Мартіна-Шимановського (Комуністична), 13.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Гетьман С. П.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 162,0 м2 та замощення площею 482,71 м2.
Балансоутримувач: Новомосковський коледж НМетАУ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Но-

вомосковськ, вул. Г. Зелінського, 16.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Лікар С. І.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, 

майданчики та замощення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 7,5 м2.
Балансоутримувач: Криворізький державний педагогічний універ-

ситет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кри-

вий Ріг, просп. Гагаріна, 54.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Харук Н. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудована в третій поверх будівлі гур-

тожитку, літ. В-9, частина нежитлового приміщення № 36 загаль-
ною площею 4,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
117а.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька Політехніка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Підприємство «ДОБРОБУТ» Первинної орга-

нізації профспілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького на-
ціонального технічного університету.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення з № 25 до № 30 включно пло-

щею 261,3 м2, прибудови літ. А1-1 та сторожка літ. Д площею 9,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 

буд. 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Запо-
різькій області.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОДУКТ ЛОГІСТИК 2015».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, 

окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,0 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною 

площею 176,2 м2, а саме: частина вбудованого нежитлового примі-
щення № 25 будівлі майстерні (літ. Б-1) площею 95,5 м2; частина вбудо-
ваного нежитлового приміщення № 26 будівлі майстерні (літ. Б-1) площею 
47,9 м2; вбудоване нежитлове приміщення № 22 будівлі майстерні (літ. 
Б-1) площею 32,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпроруд-
не, просп. Ентузіастів, 23.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Дніпрорудненський індустріальний коледж.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ковальчук В. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з № 38 

до № 41 включно другого поверху триповерхової будівлі (літ. А), ре-
єстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ738, нежитлові приміщення 
з № 2 до № 5 включно будівлі (літ. Б), прибудови № 1 (літ. б), реє-
стровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ746, частина гаража площею 
20,7 м2 (літ. Ж), реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ740, за-
гальною площею 132,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи/ Бо-
гуславського, 115/8.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Державна установа «Запорізький обласний лабо-
раторний центру Міністерства охорони здоров’я України».

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Бердянська проф-
дезінфекція» Запорізької обласної ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,0 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху 

(горища) загальною площею 10,0 м2 учбового корпусу, літ. А-3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 

буд. 194.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька Політех-

ніка».
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.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,056 тис. грн.
  11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31, 

№ 2.31а, № 2.31б, № 2.36, № 2.IV та частина коридору № 2.37-а 
другого поверху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу 
(літ. А-2, інв. № 4057/1/535), реєстровий номер 24584661.214.
ЛОУЖЦП1860, загальною площею 123,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар, 
вул. Курчатова, буд. 13.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП 
НАЕК «Енергоатом».

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство «ЕНЕРГОМОНТАЖ».
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

5,273 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення 

№ 205 зовнішньої стіни приміщення № 206 загальною площею 4,0 м2 
третього поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка/Гастелло, 71/46.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку 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 «ТЕЛЗА».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: стіна та частини стіни.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

4,056 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля (літ. К3, ін-

вентарний номер 13834) площею 73,8 м2, реєстровий номер 
01125761.1.АААИБЕ832, та замощення II площею 724,0 м2, інвен-
тарний номер 40049, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ872, 
загальною площею 797,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Горького, 2.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Балансоутримувач: державне підприємство «Бердянський морський 
торговельний порт».

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: Державна установа «Держгідрографія».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, замощення (май-

данчики).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

5,85 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про 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 здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, 
внесеними наказом Фонду державного майна України від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції 
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у ка-
лендарних 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 за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10, до 16 квітня 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться 23.04.2020 об 11.00 у регіональному відді-
ленні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-
про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина нежитлового приміщення № 1.1.16 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «D» загальною площею 3,85 м2 за адресою: 
Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що 
обліковується на балансі ДТТ «МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Рентал Груп».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 2. Нежитлове приміщення загальною площею 108,0 м2 за адре-

сою: Київська область, смт Згурівка, вул. Українська, 13, що обліковується 
на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ДП «СПЕК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 3. Приміщення пилорами (інв. № 161) площею 45,6 м2 за адре-

сою: Київська область, Тетіївський район, с. Стадниця, вул. Заводська, 2, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Укрспирт».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Тіщенко О. Г.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель виробничого призначення.
 4. Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової 

цегляної адмінбудівлі загальною площею 120,0 м2 за адресою: Ки-
ївська область, м. Кагарлик, вул. Столична, 16, що перебуває на балансі 
Відділення Державного казначейства в Кагарлицькому районі.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «Кагма».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
 5. Частина адмінбудівлі на першому поверсі загальною пло-

щею 28,9 м2 за адресою: Київська область, смт Макарів, вул. Фрунзе, 
26, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Макарівському районі.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Мобіле-Модус».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель адміністративного призначення.

 6. Частина даху будівлі пожежного депо загальною площею 
6,0 м2 за адресою: Київська область, Поліський р-н, с. Вільна, вул. Шев-
ченка, 26, що перебуває на балансі 11 Державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління ДСНС України у Київській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, переда-

вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх роз-
міщення.

 7. Нежитлове приміщення площею 70,0 м2 та асфальтова-
ний майданчик площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 1, що пе-
ребуває на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат 
«Пуща Водиця».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Мельник Василь Іванович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення та майданчики, замощення ана-
логічного функціонального призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
№ 60/28190 (із змінами, внесеними наказами Фонду державного майна 
України від 16.01.2020 № 47 та від 11.02.2020 № 227) (далі – Положен-
ня), складається з:

підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 

на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 

свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що 
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження 
державної служби Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 23.04.2020 об 11.00 у Регіональному відді-
ленні Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 
50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки 

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2 
гаража, літ. Б, площею 16,2 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської 
області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Чер-
каська обл.

Платник робіт з оцінки: ФОП Зорич В. М.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі 

навчального корпусу № 4 площею 3,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський націо-

нальний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бобошко Г. М.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,03 м2 та 

частина технічного поверху навчального корпусу № 1 площею 
5,64 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський дер-
жавний технологічний університет.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації».
Дата оцінки: 31.03.2020.
 1.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення електрообмоточної май-

стерні площею 190,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний на-

вчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робіт-
ничих кадрів».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Платона Симиренка, 2, м. Смі-
ла, Черкаська область.

Платник робіт з оцінки: ФОП Соколан В. В.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 1.5. Назва об’єкта оцінки: частина двоповерхової будівлі їдальні 

з підвалом та прибудовами (літ. А-2, А1-1, а) площею 506,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А».
Дата оцінки: 31.03.2020.
 1.6. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля мага-

зину (літ. С-І, С1-1) площею 125,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А».
Дата оцінки: 31.03.2020.
 1.7. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля магазину з 

прибудовою літ. Р-І, Р1-І площею 314,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А».
Дата оцінки: 31.03.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 11.02.2020 № 227), (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, пе-
редбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно 
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київський, Черкаській та Черні-
гівській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті 
(на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки 
окремо, відповідно до Положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які спла-
чує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 
до Положення);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до 
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що 
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 «Щодо 
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки 
об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI По-
ложення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися кон-
курсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для 
встановлення передавальних пристроїв), – 3000,00 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-
ниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київський, Черкаській 
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 16 квітня 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 22 квітня 2020 року об 11.00 в Управлінні 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Київський, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення май-
стерні площею 53,7 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський 
професійний аграрний ліцей Чернігівської області».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Не-
залежності, 5а.

Платник робіт з оцінки: ФОП Ворошилова Оксана Анатоліївна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознака-

ми: приміщення та частини будівель виробничого, виробничо-складського 
або складського призначення.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся 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 оціноч-
ної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізація-
ми в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запеча-
тані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 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, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться 22 квітня 2020 року о 14.30 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Київ-
ській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів, 
просп. Миру, 43.
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ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності

 Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення режим-
ного корпусу (гуртожиток спецконтингенту) «літер Б-3» площею 
62,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Нестора Бурчака, 3.

Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий ізолятор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: 43005, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «РЕН ЕНЕРДЖІ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповне-

ння до нього (лист ФДМУ від 18.02.2020 № 10-59-3173) рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 
2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання пе-
реможця для об’єкта, – 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за №60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 №47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення 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, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному 
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду держав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за 
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно 
до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) 
загальною площею 9,6 м2.

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «ХАРКІВСЬКА 
ТЕЦ-5», код за ЄДРПОУ 05471230.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набе-
режна, 15.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, електронна адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля – водонапірна башта 
загальною площею 9,6 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів (за останній звітний 
період) станом на 31.12.2019 – 0 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка під 
об’єктом окремо не виділена. Загальна площа земельної ділянки, на якій 
розташовано об’єкт: 7,8375 га.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 
Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 15.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): дата інвента-

ризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 

окреме майно – адміністративне приміщення загальною площею 
210,0 м2.

Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики 
управління статистики у Луганській області, код за ЄДРПОУ 02359834.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Новопсковський 
р-н, смт Новопсков, вул. Українська, 21.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої 
приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2020.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – час-

тина кімн. № 1-35 на 1-му поверсі одноповерхової адміністра-
тивної будівлі (інв. № 10310001, літ. «А-1», реєстровий номер 
38008949.1.1АААГБГ961) загальною площею 40,3 м2, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Лю-
ботині Харківської області, код ЄДРПОУ 38008949.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62433, Харківська обл., м. Любо-
тин, вул. Слобожанська, 5.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: приватний нотаріус Омельницька Н. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового примі-

щення (підсобного приміщення № 4 згідно з технічним паспортом), 
розташованого на 3-му поверсі 10-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 6, літ. «А-10», загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, код 
за ЄДРПОУ 02071168.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Владислава Зубен-
ка, 5а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та 
іншого подібного майна.

 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – час-
тина кімн. № 1-35 на 1-му поверсі одноповерхової адміністра-
тивної будівлі (інв. № 10310001, літ. «А-1», реєстровий номер 
38008949.1.1АААГБГ961) загальною площею 8,0 м2, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Лю-
ботині Харківської області, код за ЄДРПОУ 38008949.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62433, Харківська обл., м. Любо-
тин, вул. Слобожанська, 5.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Ломакіна М. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: технологічний майданчик за-

гальною 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 дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, код 
за ЄДРПОУ 38068306.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., c. Щурове, терито-
рія пожежного депо ППЧ-122.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон 
(057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опе-
раторів телекомунікацій

 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня вестибуля на першому поверсі шестиповерхового адміністра-
тивного 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.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон 
(057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ПАТ «Перший український міжнародний банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та 
іншого подібного майна.

  8. Найменування об’єкта оцінки: частина вежі металевої, 
інв. № 10330004, реєстровий номер 08675988.1.СКСКАЖ1249, за-
гальною 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.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон 
(057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.

 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першо-
го поверху площею 20,9 м2, другого поверху площею 282,3 м2, 
третього поверху площею 283,9 м2 4-поверхової адміністративної 
будівлі (інв. № 0001030015, літ. «А-4», реєстровий № 01116472.22.
ПВПСЦЧ093) загальною площею 587,1 м2, що перебувають на балансі 
Українського державного університету залізничного транспорту, код за 
ЄДРПОУ 1116472.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Алчевських, 30.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «МЕГАБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі.
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. 

№ 1, 8, 9 на другому поверсі триповерхової будівлі стендового 
корпусу (інв. № 35801) загальною площею 82,4 м2, що перебувають 
на балансі Державного підприємства «Український державний науково-
дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», код за ЄДРПОУ 190443.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Весніна, 7.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Галущак А. П.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одно-

поверхового гаража № 3 (інв. № 10310015, літ. «Б», реєстровий 
№ 38332516.5.ГВЮЦНН018) площею 108,3 м2 та частина майдан-
чика з бетонних плит (інв. № 10310072) площею 70,0 м2 бази Бар-
вінківської експлуатаційної дільниці загальною площею 178,3 м2, що 
перебувають на балансі Балаклійського міжрайонного управління водного 
господарства, код за ЄДРПОУ 38332516.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Барвінківський р-н, 
Іванівська Друга сільська рада.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Кателевський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – час-

тина холу площею 17,0 м2 та кімн. № 9 площею 16,6 м2 на першо-
му поверсі різноповерхової (3-7) будівлі з двома триповерховими 
прибудованими корпусами «А» та «В» Навчально-наукового ме-
дичного корпусу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка), інв. 
№ 10310018, реєстровий номер за даними Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності 01896866.5.НЧИЮЦЛ3973, загальною площею 
33,6 м2, що перебувають на балансі Харківського національного медич-
ного університету, код за ЄДРПОУ 1896866.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Текстильна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЄВРОМЕДІНФОРМ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 13. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – час-

тина вестибуля на другому поверсі 6-поверхової будівлі гуртожит-
ку № 2 (інв. № 022661, 7.АААДИА924, літ. Б-6) загальною площею 
2,0 м2, що перебувають на балансі Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ, код за ЄДРПОУ 8571096.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Гурин М. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та 
іншого подібного майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-
женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам 
до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких 
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ураху-
ванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);

підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-

ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, 

майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після опублі-

кування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду 
державного майна по Харківській, Донецькій, та Луганській об-
ластях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 
(5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 
адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театраль-
ний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції 
(м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час 
виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазна-
чити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначи-
ти дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
  Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації державної влас-

ності – будівля контори Ново-Олексіївського лісництва Скадов-
ського державного лісомисливського господарства (реєстровий 
№ 00993225.3.А.ААДГЕ088) у складі: адмінбудівля (літ. А, а, а1, а2) 
площею 116,3 м2; сарай (літ. Б); сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж); 
туалет (літ. Д); гараж (літ. З); водопровід (№ 1, № 2); огорожа № 3; хвіртка 
№ 4; вимощення 1, що перебуває на балансі ДП «Скадовське досвідне лі-
сомисливське господарство» (ЄДРПОУ 00993225) за адресою: Херсонська 
обл., Скадовський р-н, с. Лазурне, вул. Металургів, 2.

Платник: Регіональне відділення Фонду державного майна України в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта для приватизації шляхом викупу з урахуванням невід’ємних по-
ліпшень, здійснених орендарем під час оренди об’єкта.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд складського призначення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документа-

цію відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності);

інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх 

податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 5 
календарних днів), запечатаних в окремому конверті;

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, скла-
дені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду пре-
тендента та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (за-
гальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, 
наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів 
в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (неру-
хомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які будуть складені 
не за порядком, розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 18 днів після опублікування 
цієї інформації в Регіональному відділенні Фонду державного майна 
України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

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 оренди

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Частина не-
житлового 
приміщення

48,5 м. Київ, Хар-
ківське шосе, 
15

ДВНЗ «Київський 
механіко-
технологічний 
коледж»

ФОП Леміш 
Н. А.

29.02.20

5500

2 Нежитлове 
приміщення 
та частина ас-
фальтованого 
майданчика

58,5 
(в т. ч. 
14,5 та 
44,0)

м. Київ, вул. Є. 
Харченка, 36

Бортницьке між-
районне управ-
ління водного 
господарства ім. 
Гаркуші М. А.

ФОП Старик 
М. З.

29.02.20

5500

3 Нежитлові 
приміщення

187,84 м. Київ, вул. В. 
Чорновола, 
28/1, лабора-
торний корпус 
№ 16

Національна 
дитяча спеціалі-
зована лікарня 
«Охматдит» МОЗ 
України

КП «Фармація» 30.04.20

6500

4 Нежитлове 
приміщення

66,6 м. Київ, 
вул. Костянти-
нівська, 68

ДП «НДІБМВ» ФОП Костерна 
О. В.

31.03.20

5500

5 Нежитлове 
приміщення

52,7 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ДП «Укрсервіс 
Мінтрансу»

ДУ «Держгі-
дрографія»

31.01.20

5500

6 Нежитлове 
приміщення

22,2 м. Київ, 
вул. Ю. Іллєн-
ка, 36

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ФОП Іткіна 
С. Г.

29.02.20

5000

7 Нежитлові 
приміщення

131,3 м. Київ, 
вул. Велика 
Васильків-
ська, 69

ДП «УкрДАГП» ТОВ «Гео-
принт»

29.02.20

6000

8 Частина не-
житлового 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

3,0 м. Київ, 
вул. Набереж-
но -Хреща-
тицька, 27 

Національний уні-
верситет «Києво-
Могилянська 
академія»

ФОП Коло-
тницький Н. Л.

31.03.20

5000

9 Нежитлове 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

116,4 м. Київ, 
вул. Ярославів 
Вал, 40

КНУ театру, кіно і 
телебачення імені 
І. К. Карпенка-
Карого

ФОП Туркеня 
Н. Д.

29.02.20

6000

10 Частина не-
житлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Д. 
Маккейна, 29

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої 
промисловості»

ФОП Лучок 
О. О.

31.03.20

5000

11 Нежитлові 
приміщення

626,7 м. Київ, просп. 
В. Лобанов-
ського, 51 (літ. 
«Е»)

ДП «НДІБВ» ФОП Кожухів-
ський С. С.

30.04.20

7000

Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

12 Частина не-
житлового 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

1,0 м. Київ, вул. В. 
Винниченка, 9

ДЗ «Республі-
канська клінічна 
лікарня МОЗ 
України»

ФОП Олійник 
В. О.

31.03.20

5000

13 Нежитлові 
приміщення

255,4 м. Київ, 
вул. Вінниць-
ка, 14/39

ДП МОУ «Київ-
ський механічний 
завод»

ТОВ «Укрра-
дарпроект»

29.02.20

6500

14 Нежитлове 
приміщення

103,5 м. Київ, 
вул. Борщагів-
ська, 193

Національний 
авіаційний універ-
ситет

ТОВ «МІРАКУБ» 31.03.20

6000

Конкурси відбудуться 22 квітня 2020 року о 15.00 в Регіональ-
ному відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за 
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 16 квітня 2020 року за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний 
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний 
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному від-
борі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 22 квітня 2020 року», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна Укра-
їни від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за №198/31650) (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 відповід-
ним 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 до-
кументації, 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 виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до По-
ложення формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по м. Києву.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, час-
тини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у 
пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового при-
міщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, 
частини будівель, які становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина асфальтованого 
майданчика є: майданчики.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбулись 16.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5 на 1-му 
поверсі 3-поверхової будівлі стендового корпусу (інв. № 35801) загаль-
ною площею 330,8 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» 
(ідентифікаційний номер 00190443). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул.  Весніна, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість 
послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 50 на першому поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку № 3 
(інв. № 1032000248, літ. за техпаспортом «А-9», реєстровий номер майна 
02071180.1.ДВГЛЛД220) загальною площею 9,6 м2, що перебуває на ба-
лансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул.  Цілиноградська, 56. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вар-
тість послуг з оцінки – 1600 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 1-17 на першому поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 9 
(інв. № 1032000242, літ. за техпаспортом «А-5», реєстровий номер майна 
02071180.1.ДВГЛЛД220) загальною площею 8,8 м2, що перебуває на ба-
лансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул.  Цілиноградська, 38. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Переможець конкурсу ТОВ «Північно-східна консалтингова група», вар-
тість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 1-12 на першому поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку 
№ 11 (інв. № 1032000243, літ. за техпаспортом «А-5», реєстровий номер 
майна 02071180.1.ДВГЛЛД209) загальною площею 9,5 м2, що перебуває 
на балансі Національного технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул.  Цілиноградська, 48. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної пла-
ти з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПП 
«РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 4 ка-
лендарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підсобне приміщення – частина 
кімн. № 1-26 на першому поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку 
№ 13 (інв. № 1032000246, літ. за техпаспортом «А-9», реєстровий номер 
майна 02071180.1.ДВГЛЛД216) загальною площею 7,4 м2, що перебу-
ває на балансі Національного технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут», код ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м.Харків, вул.  Клочківська, 218а. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 5 ка-
лендарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 2, 13, 14 на 
другому поверсі блоку «В» 4-поверхового головного корпусу клініки (інв. 
№ 10310001) загальною площею 24,0 м2, що перебуває на балансі Україн-
ського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (ідентифікаційний номер 03191680). Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Клочківська, 339. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку роз-

міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група», вартість послуг з 
оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: час-
тина поверхні димової труби площею 25,0 м2 (інв. № 385, реєстро-
вий №32320594.5.СВЖЦОН453); частина будівлі вентиляторної пло-
щею 24,0 м2 (інв. № 102, реєстровий № 32320594.5.СВЖЦОН452); 
частина копра надшахтного площею 9,0 м2 (інв. № 305, реєстровий 
№32320594.5.СВЖЦОН435), що перебувають на балансі ВП Шахта «Тош-
ківська» ДП «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: 93280, Луганська обл., Попаснянський р-н, 
смт Тошківка, вул.  Челюскіна, 3б, вул.  Спортивна, 1а. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг 
з оцінки – 2650 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

Відмінені конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо 
об’єктів:

Будівля їдальні № 1 загальною площею 595,3 м2, у тому числі об’єкти 
рухомого державного майна: прилавок TOИP, привід ПУ-06, електрокотел 
КПЕ-100, шафа ШПЕCM-3, шафа холодильна ШХ 1-12, привод П-11, при-
вод П-11, овочерізка МРО 5200, холодильна шафа ШХ-08, прилавок пінг-
він, холодильник, ліфт вантажний, електроплита, електрична м’ясорубка, 
електрична м’ясорубка, шафа холодильна, холодильник норд, ліфт ван-
тажний, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК До-
нецькі електромережі» (код за ЄДРПОУ 00131268). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський, 
вул.  Миру, 43а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди.

Нежитлова будівля загальною площею 254,1 м2 літ. «А-2», що пере-
буває на балансі Головного управління Державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Харківській області (код за ЄДРПОУ 38631015). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Чайківка, вул.  Озерна, 20. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості майна з метою укладення договору оренди.

Частина нежитлового вбудованого приміщення цифрового лінійно-
апаратного цеху площею 1,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі 
контори ШЧ залізничної станції Слов’янськ, що перебуває на балансі Ви-
робничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрза-
лізниця», код за ЄДРПОУ 40075815. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, пл. Привокзальна, 1. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.

Частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху бу-
дівлі адміністративно-побутового комбінату головного проммайдану бл. 
4 (кімн. № 1, літ. А-5), що перебуває на балансі ВП «Шахта «Капітальна» 
ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 33504964). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, 
просп. Миру, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди.

Нежитлове приміщення площею 13,3 м2 (кімн. № 6) першого поверху 
учбового корпусу, літ. В-3, що перебуває на балансі Костянтинівсько-
го індустріального технікуму ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» (код за ЄДРПОУ 36512800). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Донецька обл, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, буд. 168. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди.

Нежитлові приміщення (кімн. № 4, № 5) цокольного поверху 
4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстро-
вий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею 77,6 м2, 
що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 
код за ЄДРПОУ 00493758. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул.  Академічна, 1. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, засідання комісії відбулося 22.01.2020

Конкурс не відбувся щодо таких об’єктів оренди державної власності:
нежитлових вбудованих приміщень (част. № 2 – 4 м2, № 26 – 8 м2) за-

гальною площею 12,0 м2 на 1-му поверсі прибудови (літ. А1) до гуртожитку 
№ 6, що перебувають на балансі Він ницького національного технічного 
університету, за адресою: 21000, м. Він ниця, вул.  Келецька, 102а;

нежитлових вбудованих приміщень № 56, № 60 загальною площею 21,9 м2 
на 2-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі дер-
жавного навчального закладу «Він ницький центр професійно-технічної освіти 
технологій та дизайну», за адресою: 21021, м Він ниця, вул.  В.Порика, 25;

нежитлових вбудованих приміщень № 2-16 – № 2-17 (42,6 м2), № 2-23 – 
№ 2-31 (111,9 м2) загальною площею 154,5 м2 на 2-му поверсі адміністра-
тивного будинку (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної 
служби України, користувач Головне управління ДФС у Він ницькій області, 
за адресою: 22300, Він ницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул.  Со-
борна (колишня Леніна), 32;

нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 6, № 9, № 12, № 13) за-
гальною площею 156,8 м2 у прим. № 1 будівлі лазні (літ. А), що перебувають 
на балансі філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
м. Він ниця, вул.  Липовецька; 1;

нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – № 6, № 8 – № 15, № 18) загаль-
ною площею 200,9 м2 на 1-му поверсі вбудовано-прибудованого приміщен-
ня № 177 (літ. А), що перебувають на балансі філії «Центральна» Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: 21009, м. Він ниця, вул.  Ширшова, 16;

частини нежитлового приміщення (№ 13) площею 13,8 м2 на 1-му по-
версі адмінбудівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіо-
наль ного сервісного центру МВС у Він ницькій області, за адресою: 21010, 
м. Він ниця, вул.  Ботанічна, 24.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, засідання комісії відбулося 29.01.2020

Конкурс не відбувся щодо таких об’єктів оренди державної власності:
частини нежитлового вбудованого приміщення холу № ІІ площею 

4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 1 (літ. А), що перебуває на балансі 
Він ницького національного технічного університету, за адресою: 21000, 
м. Він ниця, вул.  Воїнів Інтернаціоналістів, 3;

нежитлових вбудованих приміщень № 1 (14,8 м2), № 2 (9,9 м2), № 3 
(1,4 м2), № 4 (25,6 м2), № 9 (16,0 м2), № 10 (9,4 м2) загальною площею 
77,1 м2 одноповерхової основної будівлі (літ. А), що перебувають на ба-
лансі Головного управління статистики у Він ницькій області, за адресою: 
22000, Він ницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул.  Пушкіна, 17;

нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 29,4 м2 на 1-му 
поверсі адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Управління праці 
та соціального захисту населення Чечельницької районної державної ад-
міністрації Він ницької області, за адресою: 24800, Він ницька обл., Чечель-
ницький р-н, смт Чечельник, вул.  Паркова (колишня 50-річчя СРСР), 2.

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук 

Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового 
вбудованого приміщення № 1004 площею 9,2 м2 у будівлі гуртожитку та 
їдальні (літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту 
та будівництва Національного транспортного університету, за адресою: 
23000, Він ницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул.  Героїв Майдану, 11/14, з 
метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову 
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини не-
житлового вбудованого приміщення № 101 площею 6,0 м2 на 1-му по-
версі навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Барського 
коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного уні-
верситету, за адресою: 23000, Він ницька обл., Барський р-н, м. Бар, 
вул.  Героїв Майдану, 7/32, з метою продовження дії договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2300 грн.
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 486

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 23 грудня 2019 року № 15/36284), що за результатами рецензування 
рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, та 
членом Екзаменаційної комісії Головою І. Г. класифікується за ознакою 
абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 травня 
2018 року № 448/18, виданий Фондом державного майна України фізич-
ній особі – підприємцю Шлапак Світлані Леонідівні (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2272907765).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 487

Щодо анулювання сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Украї-

ни «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 господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрова-
ного 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 23 грудня 2019 
року № 15/36284), що за результатами рецензування рецензентом, який 
працює в штаті Фонду державного майна України, та громадською органі-
зацією «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» класифікується за ознакою 
абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що результати 
такої оцінки використані замовником, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24 квітня 2018 
року № 354/18, виданий Фондом державного майна України товариству 
з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ «ФОРЕКС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34204373).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 488

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 Укра-
їни двох звітів про оцінку комплексу нежитлових будівель та споруд (вх. 
Фонду державного майна України від 17 грудня 2019 року № 15/35720), 
що за результатами рецензування рецензентом, який працює в шта-
ті Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії 
Драпіковським О. І. 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 ве-
ресня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25 травня 
2017 року № 483/17, виданий Фондом державного майна України при-
ватному підприємству «ЕКСПЕРТ-А» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 30994157).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 489

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 Укра-
їни звіту про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна 
України від 13 листопада 2019 року № 1309/32140, від 13 січня 2020 року 
№ 1309/01010), що за результатами рецензування експертною радою 

громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське това-
риство оцінювачів» та громадською організацією «Всеукраїнська спілка 
оцінювачів землі» 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 ве-
ресня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 вересня 
2019 року № 735/19, виданий Фондом державного майна України фізичній 
особі – підприємцю Сідабрасу Андреюсу Казевичу (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3005106937).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 490

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 Укра-
їни звіту про оцінку окремо визначеного майна (вх. Фонду державного 
майна України від 26 грудня 2019 року № 12/36749), що за результатами 
рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна 
України, та членом Екзаменаційної комісії Булейком О. А. класифікується 
за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «За-
гальні 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 04 лютого 
2019 року № 96/19, виданий Фондом державного майна України товари-
ству з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕРСАЛ БІЗНЕС СОЛЮШНС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39162553).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 491

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 Укра-
їни звіту про оцінку простих іменних акцій приватного акціонерного то-
вариства (вх. Фонду державного майна України від 23 грудня 2019 року 
№ 11/36275), що за результатами рецензування рецензентом, який пра-
цює в штаті Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної 
комісії Зайцевою В. Г. класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 
67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майно-
вих прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 серпня 
2019 року № 618/19, виданий Фондом державного майна України това-
риству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ЕКСПЕРТ М» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37988223).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 492

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 Украї-
ни двох звітів про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна 
України від 11 січня 2020 року № 12/00880), що за результатами рецен-
зування рецензентом, який працює в Регіональному відділенні Фонду по 
місту Києву, класифікуються за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Націо-
нального 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 07 липня 2019 
року № 450/19, виданий Фондом державного майна України товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЄСП ОЦІНКА – КАПІТАЛ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи в ЄДРПОУ 35823005).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінюваЧів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2020 м. Київ № 493

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-

їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 Украї-
ни двох звітів про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна 
України від 13 січня 2020 року № 1363/01003), що за результатами ре-
цензування рецензентом, який працює в штаті Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, та членом Екзаменаційної комісії Івановою І. Б. класифікуються 
за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «За-
гальні 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 19 квітня 2019 
року № 318/19, виданий Фондом державного майна України товариству з 
обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельній фірмі «НОВИНКА» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 22630859).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2020 м. Київ № 530

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 20 жовтня 2017 року № 1024/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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 – фі-
зичної особи – підприємця (далі – ФОП) Ігнатишина Степана Степано-
вича (вх. Фонду державного майна України від 13 березня 2020 року № 
1314/07921), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20 жовтня 
2017 року № 1024/17, виданий Фондом державного майна України ФОП 
Ігнатишину Степану Степановичу (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2789605299).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2020 м. Київ № 531

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 21серпня 2018 року № 661/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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) 
Андрєєва Андрія Володимировича (вх. Фонду державного майна України 
від 13 березня 2020 року № 1330/07922), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 серпня 
2018 року № 661/18, виданий Фондом державного майна України ФОП 
Андреєєву Андрію Володимировичу (реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків 2753409558).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2020 м. Київ № 533

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 08 липня 2019 року № 517/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом 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) «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА 
«АСТРЕЯ» (вх. Фонду державного майна України від 25 лютого 2020 року 
№ 1330/05803), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 липня 
2019 року № 517/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «АСТРЕЯ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 43073941).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної 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 Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ


