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Офіційне

Фонду

державного майна

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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації, окремого майна
1. Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2, що перебуває на зберіганні Жданівської сільської ради, код за ЄДРПОУ 04331633, та розташована за адресою:
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16. Приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Клюсиком Іваном Дмитровичем за ціною 12145,20 грн (дванадцять тисяч сто сорок п’ять грн 20 коп.), у тому числі
ПДВ – 2024,20 грн (дві тисячі двадцять чотири грн. 20 коп.).
2. Будівля магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке», розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Красне,
вул. Центральна, 59. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
фізичною особою Морозовою Тетяною Олександрівною за ціною 42,61 грн (сорок дві грн
61 коп.), у тому числі ПДВ – 7,10 грн (сім грн 10 коп.).
3. Будівля гаража літ. Б площею 79,5 м2, будівля гаража літ. Д площею 36,8 м2, будівля
дизельної літ. Е площею 34,9 м2, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області, код за ЄДРПОУ
37897753, за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 47. Приватизовано
шляхом викупу орендарем фізичною особою – підприємцем Полянським Миколою Миколайовичем за 230143,20 грн (двісті тридцять тисяч сто сорок три грн 20 коп.), у т. ч.
ПДВ – 38357,20 (тридцять вісім тисяч триста п’ятдесят сім грн 20 коп.).
4. Будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» (припинено), що перебуває на зберіганні Бершадської міської
ради, код за ЄДРПОУ 04051033, за адресою: Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211с. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі знижкою 50 %
фізичною особою Шевченко Зінаїдою Петрівною за ціною 36001,20 грн (тридцять шість
тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 6000,20 грн (шість тисяч грн 20 коп.).
5. Будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним
майданчиком літ. «а» за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка,
вул. Садова, 4а, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Турчиком Олегом Миколайовичем за ціною за 10081,20 грн (десять тисяч вісімдесят одна грн
20 коп.), у тому числі ПДВ – 1680,20 грн (одна тисяча шістсот вісімдесят грн 20 коп.).
6. Будівля лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Соколівський цукровий завод», за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський
р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а. Приватизовано шляхом продажу на електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій фізичною особою Турчиком Олегом Миколайовичем за ціною за 6876,00 грн
(шість тисяч вісімсот сімдесят шість грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1146,00 грн (одна
тисяча сто сорок шість грн 00 коп.).
7. Будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом
в підвал літ. «в/п», ґанками за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «ім. Першої Кінної
армії», код за ЄДРПОУ 00414322 та перебуває на зберіганні Сніжнянської сільської ради,
код за ЄДРПОУ 04327790. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Турчиком Олегом Миколайовичем за ціною за 8867,88 грн (вісім
тисяч вісімсот шістдесят сім грн 88 коп.), у тому числі ПДВ – 1477,98 грн (одна тисяча
чотириста сімдесят сім грн 98 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні зі зниженням стартової ціни
Регіональним відділенням укладено з фізичною особою Клюсиком І. Д. договір
купівлі-продажу частини адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) загальною площею 362,1 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, просп. Героїв-підпільників, 1а. Ціна продажу об’єкта – 469 156,80 грн, у тому числі
ПДВ – 78 192,80 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні зі зниженням стартової ціни
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР»
(код за ЄДРПОУ 38945479) договір купівлі-продажу будівлі готелю «Рассвет» літ. А-7, А'-2,
2
А -2, А''', а, а-1 загальною площею 11173,1 м2, що розташована за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 30. Ціна продажу об’єкта – 55 521 216,00 грн
(п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот двадцять одна тисяча двісті шістнадцять грн 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 9 253 536,00 грн (дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят три тисячі п’ятсот
тридцять шість грн 00 коп.).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня за адресою:
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а. Приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кушніруком Леонідом Олександровичем за ціною 12840,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2140,00 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за
адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62, що перебуває на балансі ПрАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380. Приватизовано шляхом
викупу фізичною особою Рудиком О. Л., який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 690 000 (шістсот дев’яносто тисяч)
грн 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 115 000 (сто п’ятнадцять тисяч) грн 00 копійок.

України

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – комплекс дорожнього сервісу за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська,108, що перебуває
на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 25894919.
Приватизовано на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – Товариством
з обмеженою відповідальністю «Транс-Н». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн 01 копійка, у т. ч. ПДВ – 2 500 000 (два мільйони
п’ятсот тисяч) грн 00 копійок.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 64,5 м2 у будівлі
гаражі за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3б
приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Захарчуком Дмитром Васильовичем
(ідентифікаційний номер 3113315373), який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни, за ціною 61 458,00 (шістдесят одна тисяча чотириста
п’ятдесят вісім) грн, у т. ч. ПДВ – 10 243,00 (десять тисяч двісті сорок три) грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації окремого майна – комплекс нежитлових будівель та споруд Зачепилівської експлуатаційної дільниці (10 од.), місцезнаходження: 64420, Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Кочетівка, вул. Будівельна, 1б приватизовано шляхом
продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Гонделем Юрієм Станіславовичем за
ціною 600001,20 грн (шістсот тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 100000,20 грн
(сто тисяч грн 20 коп.)

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом
із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм», розташований за адресою:
Олешинська сільська рада, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Комплекс будівель та
споруд № 6 приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «Ефективні інвестиції» (ПВІФ «Ефективний Плюс»), код за ЄДРПОУ
34717659, яке стало переможцем електронного аукціону з умовами (протокол № UA-PS2019-02-21-000129-1). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 3000000,00 грн (три мільйони
грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 500000,00 грн (п’ятсот тисяч грн 00 коп.).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт (вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.)
приватизовано на електронному аукціоні з умовами за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кушніруком Леонідом Олександровичем. Ціна продажу становить 5 586,00 грн (п’ять тисяч
п’ятсот вісімдесят шість грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 931,00 грн (дев’ятсот тридцять
одна грн 00 коп.).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи за адресою: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника,
5а. Приватизовано фізичною особою – Гейцем О. І. за ціною 27 264,00 грн, у т. ч. ПДВ –
4 544,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта соціально-культурного призначення – єдиного майнового комплексу
Державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт соціально-культурного
призначення – єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого
підприємства «Укртелефільм» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 35524710.
Орган управління: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
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відомості
приватизації

Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Обсяг та основна номенклатура продукції: основним діяльності є надання послуг зберігання.
Основні показники господарської діяльності
за 2016 – 2018 роки та І квартал 2019 року (тисяч гривень)
№ Найменування
2016 рік 2017 рік 2018 рік І квартал
з/п
2019 року
1 Чистий дохід від реалізації послуг
216,0
216,0
216,0
54,0
2 Витрати господарської діяльності
303,0
287,7
291,4
44,8
3 Фінансовий результат
-87,0
-71,7
-75,4
+9,2
(прибуток +/збиток-)
4 Дебіторська заборгованість
26,9
69,2
–
–
5 Поточна кредиторська заборгованість
261,6
376,3
319,0
296,00
6 Зареєстрований капітал
931,8
931,8
9273,0
9273,0
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
до складу об’єкта приватизації входять 4 (чотири) об’єкти нерухомого майна, а саме:
1. Виробнича будівля літ. «1Я» площею 1505,4 м2;
2. Прохідна «2Я» площею 19,8 м2;
3. Гараж літ. «3Я» площею 37,1 м2;
4. Ангар літ. «4Я» площею 383,8 м2.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано
право власності на: нежилі приміщення (виробничі будівлі літ. «1Я» площею 1505,4 м2, прохідна літ. «2Я» площею 19,8 м2, гараж літ. «3Я» площею
37,1 м2, ангар літ. «4Я» площею 383,8 м2) за державою в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна 907927380000).
На території підприємства перебуває тимчасова споруда для охорони, яка не входить до складу єдиного майнового комплексу ДСП
«Укртелефільм».
Технічний стан будівель та споруд незадовільний, потребує капітального ремонту та реконструкції. Підключення до мережі водопостачання,
каналізування та електропостачання відсутнє. Будівлі та споруди майнового комплексу за призначенням не використовуються.
Земельна ділянка не виділена та Київською міською радою ДСП
«Укртелефільм» не передана, перебуває у комунальній власності. Фактично земельна ділянка використовується для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд ДСП «Укртелефільм».
Підприємство з 2013 року не займається виробничою діяльністю.
Договори оренди не укладались.
Обсяги видів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату
екологічних зборів та платежів: у зв’язку з відсутністю діяльності підприємства викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, а також утворення і розміщення відходів не було, екологічні
збори та платежі не сплачувалися.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 2 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою (далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для продажу на:
аукціоні з умовами – 9 279 990,38 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 4 639 995,19 грн (без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 639 995,19 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами
аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 927 999,03 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 463 999,51 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 463 999,51 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
1. Об’єкт приватизації може бути перепрофільований без збереження
профілю діяльності.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з
дня переходу до нього права власності.
3. Погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що
складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
приватизації)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

29 травня 2019 року

Час і місце проведення огляду об’єкта:
ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем
його розташування за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160 (за попередньою домовленістю) з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 15.00.
Контактна особа від ДСП «Укртелефільм» відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: генеральний директор
Біленький Василь Володимирович, тел.: 097 250 60 64.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок: (044)
200-32-77, (044) 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-46, (044)
200-32-77; e-mail: lunina@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: тел.
(044) 200-32-46, (044) 200-32-77, Яковлєва Любов Миколаївна, e-mail:
lunina@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від
22.05. 2019 № 485 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного
призначення – єдиного майнового комплексу Державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм» (код за ЄДРПОУ 35524710)».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000113-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 34 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 34 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 92 799,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 46 399,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 46 399,95 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої
приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Іскра»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Іскра».
Місцезнаходження: 63451, Харківська область, Зміївський район,
с. Велика Гомільша.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 00852909.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 –
6 осіб.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2019 –
126 осіб.
Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
що було реалізовано за три роки та останній звітний період
Період

Од. виміру

Обсяг реалізації

у т.ч. на експорт

2016 рік

тис. грн

2546,7

–

2017 рік

тис. грн

2649,5

–

2018 рік

тис. грн

273,2

–

І квартал 2019 року

тис. грн

0,0

–

Номенклатура вирощеної сільськогосподарської продукції: пшениця
озима, жито озиме, ячмінь яровий, кукурудза, овес, гречка, соняшник.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п

Найменування показника

2016 рік

2017 рік

2018 рік

І квартал
2019 року
- 68,8

1 Балансовий прибуток тис. грн

1936,5

6344,4

- 322,0

2 Величина чистого прибутку, тис. грн

1587,9

5202,4

- 322,0

- 68,8

37,0

139,0

- 12,6

-1207,0

4 Вартість активів, тис. грн

6634,6

7919,1

20677,1

21425,8

5 Вартість власного капіталу, тис. грн

1053,4

2354,0

13307,8

13239,0

3 Рентабельність, %

6 Дебіторська заборгованість, тис. грн

259,3

384,2

699,0

89,7

7 Кредиторська заборгованість, тис. грн

5581,2

5565,1

7369,3

8186,8

Станом на 30.04.2019 поточна заборгованість підприємства з виплати
заробітної плати становить 268,6 тис. грн, заборгованість перед бюджетом становить 210,3 тис. грн, у тому числі прострочена кредиторська заборгованість становить 120,532 тис. грн.
Відомості про об’єкт.
До складу об’єкта входять:
нежитлова будівля – механічна майстерня: загальна площа 835,2 м2,
замощення за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша, вул. Лугова, 8 а;
нежитлова будівля – інкубатор: загальна площа 356,90 м2, дизельна
літ., огорожа, ворота, трансформатор за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Пасіки, вул. Миру, 7;
комплекс нежитлових будівель (пташники): загальна площа 10594 м2,
прохідна, трансформаторна, вбиральня за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Пасіки, вул. Синявіна, 6 а;
громадський будинок: загальна площа 369,90 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша, вул. Набережна, 17.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою
Україна зареєстровано право власності на об’єкти нерухомого майна:
нежитлова будівля (механічна майстерня) літ. А-1, загальна площа
835,20 м2, замощення І за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша, вул. Лугова, 8 а. Реєстраційний номер: 693688563217.
Дата реєстрації: 20.04.2017;
нежитлова будівля (інкубатор) літ. А-1, загальна площа 356,90 м2, дизельна літ. Б, огорожа № 1, ворота № 2, трансформатор № 3 за адресою:
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Пасіки, вул. Миру, 7. Реєстраційний
номер: 693709363217. Дата реєстрації: 20.04.2017;
комплекс нежитлових будівель (пташники), загальна площа 10594 м2:
літ. А-1 загальна площа 1777,70 м2, літ. Б-1 загальна площа 1777,70 м2,
літ. В-1 загальна площа 1777,70 м2, літ. Г-1 загальна площа 1777,70 м2,
літ. Д-1 загальна площа 1741,90 м2, літ. Е-1 загальна площа 1741,90 м2,
прохідна літ. И, трансформаторна літ. М, вбиральня літ. Н за адресою:
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Пасіки, вул. Синявіна, 6 а. Реєстраційний номер: 695306463217. Дата реєстрації: 20.04.2017;
громадський будинок, загальна площа 369,90 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша, вул. Набережна, 17. Реєстраційний номер: 1241183163217. Дата реєстрації: 06.05.2017.
Інформація про укладений договір оренди:
фізична особа – підприємець Мозолєв Олександр Олегович. Об’єкт
оренди – нежитлове приміщення – будівля пташника загальною площею
1741,90 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Пасіки, вул. Синявіна, 6а. Строк дії договору: до 21.06.2019.
Інформація про земельні ділянки.
Загальна площа земельних ділянок, які обліковуються на праві постійного користування за ДП «Іскра», станом на 28.02.2019 становить
1641,8649 га.

Перелік земельних ділянок
№
з/п

Найменування, стисла характеристика
та призначення об’єкта

Дата
реєстрації

Номер
інвентарний

1

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1204503463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0090,
площа 10,3472 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

22.03.17

1200002

2

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1214469363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0142,
площа 2,7207 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

01.04.17

1200003

3

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1214451863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0141,
площа 6,3521 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

01.04.17

1200004

4

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1210769763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0034,
площа 5,3358 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.03.17

1200005

5

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1210756463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0112,
площа 0,8355 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.03.17

1200006

6

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1198805563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0135,
площа 1,8001 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

16.03.17

1200007

7

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195237463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:007:0001,
площа 1,8475 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

10.03.17

1200010

8

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195128663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0103,
площа 3,3901 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

09.03.17

1200011

9

Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195099663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0139,
площа 0,2073 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

09.03.17

1200012

10 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195074363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0132,
площа 4,3186 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

09.03.17

1200013

11 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195059763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0134,
площа 0,6533 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

09.03.17

1200014

12 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195038263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0137,
площа 3,0617 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

09.03.17

1200015

13 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192636463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0131,
площа 0,2179 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200016

14 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192627263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0102,
площа 3,53 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200017

15 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192618063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0138,
площа 2,2112 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200018

16 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192608763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0140,
площа 0,6185 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200019

17 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192601363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0136,
площа 1,0129 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200020

18 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192592463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0096,
площа 1,4142 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200021

19 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1192583863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0100,
площа 10,6235 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.03.17

1200022

20 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1177366263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0094,
площа 16,0427 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

15.02.17

1200023

21 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1177353363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0097,
площа 1 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

15.02.17

1200024
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22 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1177335663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0095,
площа 2,2239 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

15.02.17

1200025

23 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165680263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0058,
площа 1,3728 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

24 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165648963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0041,
площа 0,3792 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Дата
реєстрації

Номер
інвентарний

Дата
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43 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165223963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0029,
площа 1,0949 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200045

64 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164362663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0080,
площа 4,6177 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200066

1200026

44 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165207763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0056,
площа 1,1016 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200046

65 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164325263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0060,
площа 2,869 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200067

24.01.17

1200027

45 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165194163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0069,
площа 2,1856 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200047

66 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164307863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0032,
площа 0,9914 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200068

25 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165618963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0065,
площа 1,1736 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200028

46 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165177463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0071,
площа 3,1156 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200048

67 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164294463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0031,
площа 2,3442 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200069

26 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165570163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0091,
площа 0,805 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200029

47 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165154163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0098,
площа 0,3968 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200049

68 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164281163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0086,
площа 0,3296 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200070

27 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165528063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0067,
площа 2,521 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200030

48 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165124463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0071,
площа 3,506 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200050

69 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164266363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0079,
площа 1,8317 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200071

28 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165502163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0087,
площа 1,025 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200031

49 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165093163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0058,
площа 3,0901 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200051

70 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164235763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0097,
площа 0,4538 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200072

29 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165481663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0070,
площа 2,498 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200032

50 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165031863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0075,
площа 0,1742 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200052

71 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164223163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0028,
площа 0,7455 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200073

30 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165462463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0059,
площа 0,706 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200033

51 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165005363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0054,
площа 1,2946 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200053

72 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164217663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0082,
площа 26,2179 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200074

31 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165445463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0103,
площа 0,9701 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200034

52 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164983963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0068,
площа 0,6835 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200054

73 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164214163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0070,
площа 2,1007 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200075

32 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1306032263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0061,
площа 3,5217 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

13.07.17

1200087

53 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164952063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0083,
площа 4,9375 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200055

74 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164212863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0023,
площа 9,87 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200076

33 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165435263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0096,
площа 2,5308 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200035

54 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164913663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0093,
площа 1,4764 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200056

75 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164212063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0037,
площа 2,2055 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200077

34 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165423963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0055,
площа 0,3476 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200036

1200078

23.01.17

1200057

76 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164211063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0053,
площа 0,6806 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

55 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164894863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0104,
площа 5,8637 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

35 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165408763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0040,
площа 1,4863 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

24.01.17

1200037

1200080

23.01.17

1200058

77 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164814263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0074,
площа 0,6031 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

56 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164861463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0057,
площа 7,7782 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200081

24.01.17

1200038

57 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164784463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0108,
площа 2,7356 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200060

78 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164211663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0101,
площа 1,3771 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

36 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165399763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0078,
площа 8,2228 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200082

24.01.17

1200039

58 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164846763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0056,
площа 0,6502 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200059

79 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1355117463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0050,
площа 4,9412 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.09.17

37 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165392063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0035,
площа 6,561 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200083

24.01.17

1200040

59 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164604363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0036,
площа 0,9622 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200061

80 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1355080963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0107,
площа 1,769 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.09.17

38 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165380263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0081,
площа 27,5321 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200084

24.01.17

1200041

60 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164559363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0089,
площа 2,4651 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200062

81 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1355043063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0101,
площа 12,8136 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.09.17

39 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165266463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0066,
площа 0,5204 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200085

24.01.17

1200042

61 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164436663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0033,
площа 2,207 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200063

82 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1326617863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0115,
площа 1,1359 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.08.17

40 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165260963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0111,
площа 0,4061 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200086

24.01.17

1200043

62 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164402663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0060,
площа 1,0831 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200064

83 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1307108663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0110,
площа 0,4025 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

14.07.17

41 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165254163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0105,
площа 0,6 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

120008

24.01.17

1200044

63 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1164378563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0068,
площа 9,5755 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

23.01.17

1200065

84 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1198766363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0099,
площа 1,1333 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

16.03.17

42 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1165241263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0109,
площа 1,2887 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська
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85 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1195256163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0098,
площа 3,8726 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

10.03.17

120009

86 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1490710563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0063,
площа 0,7308 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

15.02.18

87 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1490747163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0064,
площа 1,0368 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська
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Продовження таблиці
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106 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804997163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0053,
площа 61,5229 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200109

127 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804969163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0027,
площа 96,8995 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200130

1200088

107 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804986963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0034,
площа 13,499 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200110

128 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804949263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0040,
площа 2,0462 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200131

15.02.18

1200089

108 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804982563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0038,
площа 8,0992 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200111

129 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804928463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0042,
площа 7,0833 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200132

88 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1500204063217 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер
6321781500:01:000:0110, площа 6,1409 га, Харківська
обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

28.02.18

1200090

109 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804977663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0043,
площа 43,4267 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200112

130 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804885063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0026,
площа 99,9486 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200133

89 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1500214763217 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер
6321781500:01:000:0111, площа 2,0977 га, Харківська
обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

28.02.18

1200091

110 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804973763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0033,
площа 13,6583 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200113

131 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
753035063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0025,
площа 48,7606 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200134

90 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1515043163217 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер
6321781500:02:000:0144, площа 0,2 га, Харківська обл.,
Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

21.03.18

1200092

111 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804954763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0029, площа
8,41 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

08.09.18

1200114

132 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752950463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0039,
площа 9,3603 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200135

91 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593701863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0106,
площа 1,5282 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.07.18

1200094

112 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804943463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0045,
площа 4,3677 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200115

133 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752844863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0085,
площа 22,4659 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200136

92 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593770663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0042,
площа 2,7474 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.07.18

1200095

113 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804937263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0032,
площа 49,6602 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200116

134 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752759563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0019, площа
2,69 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

29.11.18

1200137

93 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593792063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0074,
площа 0,3619 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.07.18

1200096

114 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804923363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0026, площа
1,59 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

08.09.18

1200117

135 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752114463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0013,
площа 27,9385 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200138

94 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593856063217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0119,
площа 0,9326 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

05.07.18

1200097

115 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804907963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0031,
площа 14,2885 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200118

136 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752076363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0015,
площа 18,9094 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200139

1200140

05.07.18

1200098

116 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804874963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0046,
площа 9,7245 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

08.09.18

1200119

137 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752049163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0087,
площа 94,7474 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

95 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593872963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0088,
площа 1,9675 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200141

05.07.18

1200099

117 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
753074463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0016,
площа 22,9022 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

10.09.18

1200120

138 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
751973263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0086,
площа 98,2953 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

96 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593889663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0075,
площа 6,5145 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200142

05.07.18

1200100

118 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804959763217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0035,
площа 16,6597 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

10.10.18

1200121

139 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
751919463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0018,
площа 12,09 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

97 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1593905363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0077,
площа 5,0624 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

1200143

07.09.18

1200101

119 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752087563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0050, площа
3,6 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада Великогомільшанська

10.10.18

1200122

140 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752111163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0020,
площа 1,62 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

12.12.18

98 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805017963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0028,
площа 43,3303 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

13.02.19

1200144

99 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805013363217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0024,
площа 30,9253 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

120 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805015263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0054,
площа 12,213 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

17.10.18

141 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805001163217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0051,
площа 1,27 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

18.04.18

1200093

100 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804914563217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0048,
площа 5,0517 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

1200103

121 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805011263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0027,
площа 32,9075 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

17.10.18

1200124

143 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1537103063217 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер
6321781505:00:003:0053, площа 0,2 га, Харківська обл.,
Зміївській р-н, с. Пасіки, вулиця Миру, 7 земельна ділянка

101 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804891863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0052,
площа 21,2675 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

1200104

122 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805008863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0014,
площа 6,5525 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200125

102 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
785311663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0127,
площа 71,1225 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

1200105

123 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805006463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0023,
площа 94,5019 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200126

103 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752106663217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0047,
площа 7,606 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

1200106

124 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
805003463217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0017,
площа 23,4519 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200127

104 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
752096863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0044,
площа 29,7491 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

1200107

125 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804993963217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0025,
площа 94,2555 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200128

105 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
751997863217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:02:000:0049,
площа 36,3694 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

07.09.18

1200108

126 Право постійного користування земельною ділянкою, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
804990263217 землі сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321781500:01:000:0021,
площа 3,59 га, Харківська обл., Зміївській р-н, с/рада
Великогомільшанська

29.11.18

1200129

29 травня 2019 року

1200102

№
з/п

Найменування, стисла характеристика
та призначення об’єкта

1200123

№
з/п

Найменування, стисла характеристика
та призначення об’єкта

На балансі підприємства перебувають об’єкти, які не підлягають приватизації:
житловий 16-квартирний будинок за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша, вул. Гагаріна, 1;
житловий 16-квартирний будинок за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша, вул. Гагаріна, 2;
водопровід, артсвердловина № 1/76 за адресою: Харківська обл.,
Зміївський р-н, с. Велика Гомільша;
право постійного користування земельними ділянками.
До складу єдиного майнового комплексу не входять, але відображаються на позабалансовому рахунку, 7 об’єктів: 3 зерносховища, їдальня,
підвал для овочів, автовагова, м’ясозабійний цех (інвентаризаційний опис
№ 27 від 07.03.2019), які були відчужені в попередні роки в рахунок погашення податкового боргу підприємства.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату
екологічних зборів та платежів:
1. Обсяг викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
у 2018 році становить:
ІІ клас небезпеки – 0,020212 т;
IV клас небезпеки – 0,406457 т;
двоокис вуглецю – 0,080767 т;
2. Обсяг відходів, які тимчасово розміщуються у спеціально відведених
місцях на власній території, у 2018 році становить:
IV клас небезпеки – 0,689197 т;
3. Екологічні платежі у 2018 році згідно з податковою декларацією екологічного податку становлять 168,53 грн.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Іскра» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Іскра» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і
обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 10 407 573,63 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 203 786,82 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 203 786,82 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 040 757,36 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 520 378,68 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 520 378,68 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Іскра» зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня
переходу до нього права власності;
виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але
не більше одного року (частина шоста статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності
єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться
на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі
наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша.
Телефон: (050) 42-40-444, e-mail: dp.iskra@ukr.net.
Відповідальна особа: Юрков Володимир Іванович.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (044) 284-52-40, 200-34-08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від № 493 від 23.05.2019.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000155-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 календарні дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
33 календарних дні;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами –104075,74 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 52037,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 52037,87 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2, що
не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Удицький цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля для продуктів загальною
площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Удицький цукровий завод».
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Місцезнаходження об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н,
с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля для продуктів загальною
площею 87,5 м2, 1937 року побудови, не експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної власності зареєстровано
22.12.2008, реєстраційний номер 25891426.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка загальною площею 118,6226 га. Кадастровий
номер 0523787600:01:000:0001. Категорія земель – землі промисловості
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове
призначення 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.
Інформація про особу, якій належить земельна ділянка на праві власності
або на праві користування та інформація про наявність обтяжень на дану
земельну ділянку – відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 червня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі для продуктів загальною площею
87,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 213,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 106,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 106,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 621,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 310,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 310,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 3 000,00 грн в 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, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
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 внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 2а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області Євсеєнко Тетяна Борисівна, тел. (0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок тел./факс (0432) 67-30-41.
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 області від 21.05.2019 № 391.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000231-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 62,13 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,07 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
площею 115,9 м2; фундаменти бутові, стіни – черепашник, покрівля шиферна, перекриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, підлога демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1968. Тривалий
час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 червня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 22 188,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 094,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 094,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 218,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 109,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 109,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
у сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень протягом 30 календарних днів з
моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею
115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький
район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна,
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 16.05.2019
№ 12/01-26.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 – 221,88 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 110,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 110,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за
адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного
товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 м2
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10.
Балансоутримувач: Закрите акціонерне товариство «Голованівський
хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10; перебуває в стані припинення з
03.07.2014 на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 19.06.2014 справа № П/811/1541/14.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля площею 163,0 м2; фундаменти бутові, стіни – черепашник, покрівля
шиферна, перекриття з дерев’яних балок, підлога цементна; інженерні
комунікації відсутні. Рік побудови – 1970. Тривалий час не використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, що у відповідності до державного акта на право постійного користування землею серія КР № 0008
передана акціонерному товариству «Голованівський хліб».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 червня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за
адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за
адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53 681,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 840,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26 840,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 368,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 684,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 684,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі
2 200 (дві тисячі двісті) гривень протягом 30 календарних днів з моменту
укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна,
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 16.05.2019
№ 12/01-27.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) 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 – 536,81 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 268,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 268,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1031,9 м2 за адресою:
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101, який обліковується на балансі
Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: бокс № 2, О-1
на території автотранспортного виробничого об’єднання
загальною площею 1031,9 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101.
Найменування балансоутримувача: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ
«Центренерго».
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: бокс № 2, О-1 на території автотранспортного
виробничого об’єднання загальною площею 1031,9 м2 – одноповерхова
будівля, висота – 5,5 м; рік побудови – 2001; фундамент збірний залізобетонний, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон,
в боксі є оглядові ями. Об’єкт приватизації знаходиться у задовільному
стані (потребує поточного ремонту).
Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації):
№ 1065208714209, 25.10.2016.
Функціональне використання об’єкта: використовується за призначенням, перебуває в оренді.
Інформація про договір оренди: договір оренди № 6348/2016 від
31.08.2016 на державне майно – бокс № 2 загальною площею 1031,9 м2,
діє до 25.08.2019. Орендар – ТОВ «Енергосетьспецмонтаж», орендна
плата без ПДВ становить 4405,7 грн (за базовий місяць розрахунку – липень 2016 р.). Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для
нового власника приватизованого майна.
Інформація про земельні ділянки: площа земельної ділянки – 0,3426 га,
кадастровий номер 1410970500:00:004:0018, цільове призначення – для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 02 липня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки
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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні
із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій):
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 1 026 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 513 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 513 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні без умов – 102 600,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 51 300,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 51 300,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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 9.00 до 15.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Об’єкт розташований на території з обмеженим доступом (діюче підприємство), телефон
для контактів (066) 105-36-90.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта – Росік Олена Сергіївна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@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 Донецькій
області від 16.05.2019 № 00366.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000005-2.
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 приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 10 260,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 130,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5 130,00 грн.
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування
загальною площею 93,0 м2 за адресою: Донецька область,
Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13, що обліковується
на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
комбінату побутового обслуговування
загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження: 87050, Донецька область, Нікольський район,
с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Найменування балансоутримувача: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Первомайська птахофабрика» (код
ЄДРПОУ 00851979).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87050, Донецька область, Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 5 . Контактні
дані: тел.: (+380 6246) 9-21-18; (+380 6246) 9-21-43, e-mail: volodarka@
agrotis.com.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Технічний стан будівлі
незадовільний, розбиті шибки, зруйнована підлога. Право власності на
об’єкт зареєстровано за державою в особі Верховної Ради України (свідоцтво про право власності від 24.07.2005).
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку відсутні.
Земельна ділянка в приватну чи комунальну власність не передавалась.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 02.07.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні
із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій):
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 26086,34 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 13043,17 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 13043,17 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні без умов – 2608,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 1304,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1304,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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 9.00 до 17.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька область,
Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 13 Телефон (+380 6246)
9-21-18.
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Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
регіонального відділення від 16.05.2019 № 00370.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000067-2.
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 приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 260,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 130,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 130,43 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі повторного продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва лазні
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво лазні.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26А. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво одноповерхової
цегляної будівлі загальною площею 109,1 м2. По об’єкту виконані такі
будівельно-монтажні роботи: фундамент, стіни, перегородки, перекриття,
покрівля, стіни частково оштукатурені, вікна та двері дерев’яні, інженерні
мережі відсутні. Рівень будівельної готовності: 70 %.
Об’єкт незавершеного будівництва – лазня, зареєстрована за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області. Державна реєстрація права власності на нерухоме
майно від 31.01.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1473275118244.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0300 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824486401:02:001:0057, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови. Земельна ділянка під об’єктом незавершеного будівництва
зареєстрована за Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по Житомирській області. Державна реєстрація права власності
на земельну ділянку від 31.01.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомо майна 1473258218244.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2019 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20087,49 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10043,75 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10043,75 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2008,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1004,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1004,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 9400,00 грн в 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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorro-prodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон для довідок
(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, веб-сайт: 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 Житомирській області від 20.01.2019 № 297.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000121-1.
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 – 200,88 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 100,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 100,44 грн.
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Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikietsprozorro-prodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – приміщення їдальні за адресою:
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
приміщення їдальні.
Місцезнаходження об’єкта:12701, Житомирська обл.,м. Баранівка,
вул. Звягельська, 118.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: приміщення їдальні загальною площею 237,5 м2
розташоване на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі. Загальний та фізичний стан основних будівельних елементів задовільний.
За призначенням не використовується. Підходи та під’їзди до об’єкта
заасфальтовані. Об’єкт знаходиться у периферійній частині населеного
пункту, на виїзді з міста Баранівка.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 04.02.2019, індексний номер витягу
155854431.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2019 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 371925,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 185962,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 185962,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 37192,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18596,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18596,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3900,00 грн в 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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон для довідок
(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, веб-сайт: 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 Житомирській області від 20.05.2019 № 300.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-2.
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 – 3719,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1859,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1859,63 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – приміщення магазину
за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
приміщення магазину.
Місцезнаходження об’єкта: 12701,Житомирська обл.,м. Баранівка,
вул. Звягельська, 118.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: приміщення магазину загальною площею 56,0 м2,
розташоване на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі. Загальний та фізичний стан основних будівельних елементів задовільний.
Під’їзди до об’єкта заасфальтовані. Об’єкт знаходиться у периферійній
частині населеного пункту, на виїзді з міста Баранівка.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 14.12.2018, індексний номер витягу
150121948.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2019 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 97166,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 48583,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48583,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9716,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4858,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4858,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 2995,00 грн в 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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кім. 404. Телефон для довідок
(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, веб-сайт: 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 Житомирській області від 20.05.2019 № 298.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000015-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 971,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 485,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 485,83 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikietsprozorroprodazhi-cbd2.
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Житомирській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлові приміщення магазину
та складу за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н,
селище Корнинське, вул. Слави, 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові
приміщення магазину та складу.
Місцезнаходження об’єкта: 13515, Житомирська обл., Попільнянський
р-н, селище Корнинське, вул. Слави, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт загальною площею 103,1 м2 розташований на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі. Приміщення
обладнані електропостачанням, центральним опаленням. Фізичний стан
об’єкта задовільний. Приміщення мають окремий вхід.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 01.02.2018, індексний номер витягу
112918137.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 червня 2019 року. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
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відомості
приватизації

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 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 – 115579,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 57789,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 57789,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11557,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5778,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5778,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3950,00 грн в 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 Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Житомирській області за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон для довідок
(0412) 420-416, 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, веб-сайт: 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 Житомирській області від 20.05.2019 № 299.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-03-000047-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1155,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 577,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 577,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhicbd2.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі складу загальною площею 231,1 м2,
що перебуває на балансі ВАТ «Гощанський «Райагропостач»
(реорганізоване у ТОВ «СТП Екоресурс»),
код за ЄДРПОУ 00906781, за адресою:
35442, Рівненська область, Гощанський район,
с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
будівля складу загальною площею 231,1 м2
Місцезнаходження об’єкта: 35442, Рівненська область, Гощанський
район, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а.
Балансоутримувач: ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (реорганізоване у ТОВ «СТП Екоресурс»), код за ЄДРПОУ 00906781.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову
цегляну будівлю складу загальною площею 231,1 м2. Будівля розташована на території ТОВ «СТП Екоресурс». Транспортне сполучення задовільне. Фундамент – камінь. Стіни та перегородки цегляні. Перекриття
та покриття дерев’яне.
Будівля занедбана, тривалий час не експлуатується, комунікації відсутні.
Технічний стан конструктивних елементів будівлі – незадовільний,
оздоблення просте у незадовільному стані.
Згідно з даними Державного реєстру земель земельна ділянка, на якій
розташований об’єкт приватизації, перебуває в постійному користуванні
Гощанського ВАТ «Райагропостач» відповідно до Державного акта на право постійного користування серія I-РВ № 002198 для виробничих потреб.
Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та ін. призначення: угіддя – землі промисловості.
Земельна ділянка не сформована.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21 червня 2019 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 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 обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію 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, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 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 завантаження 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 методом 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 стартової 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 – 128 420,00 грн (сто двадцять вісім тисяч чотириста двадцять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 12 842,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 64 210,00 грн (шістдесят чотири тисячі двісті
десять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 6 421,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 64 210,00 грн (шістдесят чотири тисячі двісті
десять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 6 421,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60
коп.), що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня
2019 року.
Умови продажу:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в
розмірі 20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 4 850 гривень (чотири тисячі вісімсот
п’ятдесят гривень) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
4. Додаткова інформація
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 області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Рівненській області. 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 відділення 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: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду:
http://www. spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html у розділі «Каталог
об’єктів».
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електроного 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 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
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Рівненській області від 20.05.2019 № 246
(протокол № 36 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-2018-07-25-000043-1.
Період між аукціоном:
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати опублікування 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 – 1 284 грн 20 коп. (одна
тисяча двісті вісімдесят чотири гривні 20 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 642 грн
10 коп. (шістсот сорок дві гривні 10 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 642 грн 10 коп. (шістсот сорок дві гривні
10 копійок).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.
ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор
уклав відповідний договір.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва 2-ї черги теплиці, розташованого за
адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
2-ї черги теплиці.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований
в промисловій околичній частині міста. На відстані 100 м проходить вулиця, яка веде на виїзд з міста Ніжина в напрямку м. Носівка.
Будівництво здійснювалось в 1986 році. Частково наявні металеві конструкції каркасу теплиці (на 20 прогонів) та залізобетонні стовпи від огорожі. На будівельному майданчику відсутні матеріали та конструкції.
Рівень будівельної готовності: 6 % (за даними технічного паспорта).
Земельна ділянка під об’єктом нерухомості не сформована.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фонду:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/87.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 червня 2019 р. об 11.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 15990,00 грн (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1599,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 7995,00 грн (сім тисяч дев’ятсот
дев’яносто п’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 799,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 7995,00 грн
(сім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 799,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконанням
заходів з оцінки об’єкта в сумі 4200,00 грн (чотири тисячі двісті гривень
00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м .Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів,
просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail:
morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду по
Чернігівській області від 16.05.2019. № 360 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000065-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 159,90 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 79,95 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 79,95 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.
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Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально мождження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони
02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства Нежитлові вбудовані
Інформація відсутня м. Дніпро,
143,9
1057121,00
2 роки 11 місяців
здоров’я України
охорони здоров’я України», м. Дніпро, вул. Володимира Вернад- приміщення
вул. Севастоського, 9, тел. (056) 713-52-57
польська, 17
2 Міністерство енергетики 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська, Нежитлове вбудоване 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро,
28,82
306 300,00
5 років
та вугільної промисло- 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
вул. Європейвості України
ська, 15
3 Міністерство освіти
01116130, Дніпропетровський національний університет заліз- Нежитлове вбудоване 01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпро,
9,5
118 503,0
1 рік
і науки України
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. приміщення
вул. Лазаряна, 2
Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевого
бюджету
Інше використання державного майна (проведення занять з йоги)
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів; суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення (фотопослуги)
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

4 Фонд державного майна 13467337, Регіональне відділення Фонду державного майна
Нежитлове вбудоване
–
м. Дніпро,
172,4
2 076 724
5 років
України
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об- приміщення (підвальвул. Центральластях, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел. 744-34-05
не приміщення)
на, 6
5 Державне космічне
14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, 49008, м. Дніпро,
Нежитлове вбудоване
РМЙЙМК1427
м. Дніпро,
21,04
203 857,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товаагентство України
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04
приміщення
вул. Кедріна, 51а
рів, крім товарів підакцизної групи
6 Міністерство енергетики 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпро, вул. Євро- Частина нежитлового 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Діпро,
2,86
32 244,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
та вугільної промисло- пейська, 15, тел. 744-01-00
вбудованого привул. Європейтовари
вості України
міщення
ська, 15
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 00208775, Слов’янський хіміко-механічний технікум, 84122, ДонеЧастина вестибуля 1-го поверху 00208775.1. КГЧХАЮ004 Донецька обл., м. Слов’янськ,
12,0
40 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
і науки України
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41, тел. (06262) 2-10-84 учбового корпусу
вул. Центральна, 41
товарів підакцизної групи, у закладі освіти
2 Міністерство освіти 00173410, ВСП НАУ Слов’янського коледжу НАУ, 84100, Донецька
Частина нежитлового вбудова- 01132330.9. КАТГНП213 Донецька обл.,
6,0
20 100,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
і науки України
обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 27, тел. (06262) 2-89-39
ного приміщення 2-го поверху
м. Слов’янськ, вул. Центоварів підакцизної групи, у закладі освіти
учбового корпусу «Б»
тральна, 27
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Донецькій
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Житомирська область, смт
68,0;
139 200,00;
2 роки 11 місяців Розміщення Центру соціальноЧерняхів, майдан Рад, 2
17,5
12 727,00
психологічної допомоги

1 Пенсійний фонд 41246794, Хорошівське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Жито- Нежитлові приміщення 1-го поверху 41246794.1.ФХФГТХ023
України
мирській області, 12101, Житомирська обл., смт Хорошів, вул. Древлянська, 1, адміністративної будівлі та гараж
тел./факс (04145) 3-31-13
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Міністерство
інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
05536685, Державний вищий навчальний заклад «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум», 09108,
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4,
тел. (04563) 7-10-09
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» ,
08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96,
281-70-22

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі Навчального
—
Київська обл., м. Біла
18,9
175 170,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійкорпусу № 2
Церква, вул. Леваневснює продаж товарів підакцизського, 52/4
ної групи, у навчальному закладі
найменування

Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
—
Київська обл., м. Бо2,0;
772 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення автоматів для про(інв. № 47578); частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського
риспіль, Аеропорт
2,0;
дажу проїзних документів у
термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення № 427 на 1-му поверсі
2,0;
залізничному внутрішньому та
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення № 427
2,0
міжнародному сполученнях
на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській області,
тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони України
2 Міністерство культури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

24975953, Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне підприємство
Міністерства оборони України «Армія України», м. Львів, вул.Тернопільська, 38
02224614, ДП «Національний академічний український драматичний театр ім.
М. Заньковецької», м. Львів, вул. Л. Українки, 1, тел. 235-47-51

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Львів, вул.Тер191,32
861 900,00
2 роки 364 дні
нопільська, 38
станом на 31.03.2016
02224614.1.АААДДЛ5 15 м. Львів,
51,7
1 524 319,00
2 роки 364 дні
вул. Л. Українки, 1
станом на 31.03.2019

реєстровий номер майна

мета використання

Нежитлові півпідвальні приміщення
Виробництво теслярських та столярних
№1,4,5 м2, cкладів «В-1»
виробів (інше використання)
Нежитлові вбудовані приміщення
Розміщення кафе, барів, закусочних,
на 1-му поверсі в адміністративнокафетеріїв, що не здійснюють продаж
господарській будівлі театру
товарів підакцизної групи
3 Державне агент- 25253009, Служба автомобільних доріг у Львівській області, 79053, м. Львів, Нежитлові вбудовані приміщення
25253009.1123.ЖТХЮРМ002 м. Львів, вул.
42,4
589 810,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісних приміщень
ство автомобільних вул. Володимира Великого, 54, тел. (032) 263-20-33
(№ 44, 45) на 1-му поверсі будівлі
Володимира Вестаном на 31.12.2018
доріг України
адміністративного корпусу
ликого, 54
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
місцезнахозагальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий
номер
майна
мета використання
контактний телефон)
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство осві- 02066753, Національний університет кораблебудування імені Нежитлове приміщення 1-го поверху
02066753.1.ЦЮЕТНМ014 м. Миколаїв,
14,4
43 430,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тоти і науки України адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 3-поверхової будівлі Старого учбового корпусу
вул. Кузнецька, 5
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
9, тел. (0512) 37-05-80
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення Фонду
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
майна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний ме- Частина приміщення під- 02010830.1.ААААЛА956 вул. Живова, 5,
4,0
15 228,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійохорони здоров’я дичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я Украї- валу гуртожитку № 2
м. Тернопіль
снює побутове обслуговування населення (розУкраїни
ни», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-44-92, 25-09-29
міщення пункуту пральні самообслуговування)
2 Міністерство
02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний ме- Частина приміщення кла- 02010830.1.ААААЛА957 вул. Коцюбин4,0
16 073,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійохорони здоров’я дичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я Украї- дової гуртожитку № 3
ського, 18,
снює побутове обслуговування населення (розУкраїни
ни», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-44-92, 25-09-29
м. Тернопіль
міщення пункуту пральні самообслуговування)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Регіональне відділення Фонду по Тернопільській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
Міністерство освіти і науки 02125609, Херсонський державний університет, вул. Універ- Частина коридору на 3-му поверсі бу–
м. Херсон, вул. Універси4,77
36 378,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тоУкраїни
ситетська, 27, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 32-67-05
дівлі навчального корпусу № 1
тетська, 27
11 місяців
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

№
Назва органу управління
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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10

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба са- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Приміщення на 1-му поверсі 2362894.1.АААДЕЖ349 вул. Булаєнка, 6а, м. Краси66,5
244 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж
тистики України
Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-54-64
адміністративної будівлі
лів, Хмельницька обл., 31000
товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій
області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба ста- 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. Нежитлове приміщення 1-го по- 02357999.1. АААДЕЖ381 вул. Новоселівська, 1, м. Золото59,1
209 930,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта
тистики України
О. Дашковича , 39, м. Черкаси, тел. (0472) 33-89-61
верху адмінбудівлі
ноша, Черкаська обл.
та інші види діяльності
2 Державна служба
39117736, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чор- Частина приміщення головного
39117736.1.ААААЖБ381 вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси
1,0
4 980,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів телеУкраїни з надзвичайних нобиля Національного університету цивільного захисту України, вул. учбового корпусу на 1-му поверсі
комунікацій, які надають послуги
ситуацій
Онопрієнка, 8, м. Черкаси, тел. (0472) 55-09-71
4-поверхової будівлі
доступу до Інтернету
3 Державне агентство
05510154, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, вул. Частина приміщення складу дов- 05510154.135.АААБЖВ358 вул. Тясминська, 137, с. Стецівка, 108,65
35 279,29
2 роки 364 дні
Розміщення лісопильного та струводних ресурсів України Дахнівська, 21/2, с. Свідівок, Черкаський р-н, тел. (0472) 36-00-18 гомірних матеріалів
Чигиринський р-н, Черкаська обл.
гального виробництва – інше використання майна
4 Міністерство економіч- 00209160, ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут Приміщення 1-го поверху
–
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси
29,0
159 600,00
2 роки 364 дні
ного розвитку і торгівлі техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв.
4-поверхової адмінбудівлі
України
Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 36-03-26
Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне
14282798, Національний інститут стратегічних доуправління
сліджень, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7а, тел.
справами
(044) 234-50-07, факс (044) 234-41-03
2 Державна фіс- 39292197, Державна фіскальна служба України,
кальна служба 04053, м. Київ, Львівська площа, 8,
України
тел. (044) 272-51-59, факс (044) 272-08-41
3 Міністерство
00209131, ДП «Центр оцінки та інформації», 02002,
юстиції України м. Київ, вул. Є. Сверстюка,15, тел. (044) 517-70-20
4 Міністерство
02070921, Національний технічний університет
освіти і науки
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
України
Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. 204-82-82, факс 204-97-88
5 Міністер03922125, Національний музей народної архітектуство культури ри та побуту України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська,
України
21, корпус 19, тел. (044) 526-25-27
6 Міністерство
14072300, ДП «Виробничо-будівельне об’єднання»,
освіти і науки
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10,
України
тел. (044) 481-32-52

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му поверсі літ. «А»
адміністративної будівлі
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі літ. «А» адміністративної будівлі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 8-му поверсі літ. «А»
Нерухоме майно – нежитлове приміщення (відгороджена частина
холу 1-го поверху корпусу № 2)

14282798.1.ЖШФТПС006
39292197.1.ЧЧВРКД036
00209131.1.АААДКК687
02070921.1.БДЧАХЯ024

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
03186, м. Київ,
33,8
625 000,00
2 роки
бульв. Чоколівстаном на 31.03.2019
11 місяців
ський, 13
04053, м. Київ,
16,0
387 000,00
2 роки
Львівська площа, 8
станом на 31.03.2019
11 місяців
місцезнаходження

02002, м. Київ, вул.
Є. Сверстюка, 15
03056, м. Київ, вул.
Політехнічна, 33

Нерухоме майно – нежитлові при- 03922125.1. ЮЖВЦСД 2893 03026, м.Київ,
міщення
с.Пирогів (споруда
№ 11)
Нерухоме майно – нежитлові при–
01135, м.Київ,
міщення
просп. Перемоги,
10, літ. Ч

50,0
20,0

13,75

995 000,00
станом на 31.03.2019
392 000,00
станом на 28.02.2019
173 190,00
станом на 31.03.2019

мета використання

Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить турагенську діяльність, на площі 18,8 м2; розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів на площі 15,0 м2
Розміщення торговельного об’єкта з продажу харчових товарів
(м’ясомолочна та хлібобулочна продукція від виробників, безалкогольні напої, кондитерські вироби тощо)
2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
1 рік
Розміщення оператора телекомунікацій, що надає послуги з доступу
до Інтернету
2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

Розміщення: 100,0 м2 – громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (зі збереженням цільового призначення); 114,0 м2 – допоміжних приміщень
закладу охорони здоров’я (зі збереженням цільового призначення)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
214,0

3 242 000,00
станом на 31.03.2019

2 роки
11 місяців

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

підсумки
Інформація Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії щодо передачі в оренду
нерухомого державного майна площею 172,4 м2, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6 та перебуває на балансі Регіонального
відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, конкурс визнано таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки конкурсу на
право оренди державного нерухомого майна, що відбувся 15.05.2019
За результатами конкурсу на право оренди будинку плотини (літ. Г)
площею 44,23 м2 та форелеінкубатора (літ. Д) площею 243,55 м2, що знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Синевир,
вул. Без назви, 1642 та перебувають на балансі Національного природного
парку «Синевир», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та
пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, –
Приватним акціонерним товариством «ЗАБІР’Я».
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Харківській
області про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 16.05.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна: нерухоме майно – частина
внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 2-му поверсі 14-поверхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10300002, літ. за техпаспортом «А-14», площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 3-му
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за техпаспортом «Б-5», площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового
приміщення розташованої на сходах між третім та четвертим поверхами
5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за техпаспортом «Б-5», площею 2,16 м2, зальною площею 6,48 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського державного
університету харчування та торгівлі, таким, що не відбувся.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області
договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина
горища площею 5,0 м2 та частина стіни фронтону будівлі, яка розташована на горищі 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі, площею
10,0 м2, інв. № 101310318, реєстровий № 38855349.3.ХФРЦЧА017, літ.
«А-5», загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі Харківського коледжу Державного
університету телекомунікацій, з єдиним претендентом, що взяв участь у
конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПрАТ «Київстар».
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області договору
оренди державного майна: освітлювальна опора, інв. № 10310090, за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, що перебуває на балансі Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, з єдиним
претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають
оголошеним умовам його проведення, – ПрАТ «ВФ Україна».
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Чернігівській
області про підсумки засідання конкурсної комісії на право оренди
нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області договору оренди
нерухомого державного майна – постового будинку площею 144,7 м2,
розташованого за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Любеч, вул. Замкова, 40а, що обліковується на балансі Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях», з єдиним претендентом, пропозиції якого відповідають оголошеним умовам конкурсу, – Державною
установою «Держгідрографія».

29 травня 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ військової частини 3028 Національної гвардії України
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: військова
частина 3028 Національної гвардії України, адреса: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 46.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: бетонний майданчик (ґанок) розмірами 12,2х3,56 м, загальною площею 43,4 м2 будівлі тилу,
що розташована за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 46, військова частина 3028 Національної гвардії
України (планується для розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів та харчування о/с (21,7 м2 – для продажу непродовольчих
товарів; 21,7 м2 – для продажу продовольчих товарів та харчування о/с).
Об’єкт оренди – бетонний майданчик (ґанок) розмірами 12,2х3,56 м
загальною площею 43,4 м2 будівлі тилу перебуває на балансі військової
частини 3028 Національної гвардії України.
Вартість об’єкта за експертною оцінкою на 28.02.2019 становить
43 477,00 грн без ПДВ.
Початковий розмір місячної орендної плати – 479,95 грн без ПДВ.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: місяць з моменту
опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок з питань конкурсу: (04333) 2-11-18, +380968317534.
Основні вимоги до умов експлуатації військового майна:
дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; проведення в
установленому чинним законодавством порядку благоустрою прилеглої
території за рахунок орендаря.
Основні вимоги до умов використання майна: щодо мети використання об’єкта оренди; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати; компенсації коштів за виконану експертну оцінку замовнику оцінки;
строку оренди (не більше ніж три роки); утримання об’єкта відповідно до
санітарно-екологічних та протипожежних норм; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
страхування орендованого майна на суму не меншу його балансової вартості
на користь орендодавця; передача в оренду здійснюється відповідно до запропонованої мети використання: для розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів та харчування о/с (21,7 м2 –для продажу
непродовольчих товарів, 21,7 м2 –для продажу продовольчих товарів та
харчування о/с); найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати порівняно із початковим (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним) з подальшим коригуванням на щомісячні індекси інфляції; комппенсація військовій частині 3028 переможцем конкурсу витрат на проведення
незалежної оцінки, витрат на виготовлення звіту про проведення незалежної оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту
про незалежну оцінку та його сплату), виготовлення технічної документації
та державної реєстрації об’єкта оренди, термін компенсації – 10 календарних днів з дати підписання договору оренди; утримання об’єкта в порядку,
передбаченому правилами та положеннями про небезпечну та надійну експлуатацію споруд, їх технічне обслуговування разом з інженерними комунікаціями, санітарно-технічними і електричними пристроями, обладнанням
та елементами зовнішнього благоустрою, забезпечення пожежної безпеки орендованого майна відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні;
недопущення будь-яких дій що призведуть до приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; страхування орендованого майна на суму, не меншу ніж його балансова вартість, на
користь орендодавця протягом одного місяця з дати укладення договору
оренди; недопущення будь-яких дій, які можуть призвести до перевищення
в орендованому майні та на прилеглій території встановлених санітарними
нормами і правилами допустимих рівнів (норм) шуму, вібрації, електромагнітного випромінювання, ультразвуку та інфразвуку, забруднення повітря та
інших; своєчасне здійснення капітального, поточного та іншого видів ремонту; укладення протягом 15 робочих днів з дати підписання договору оренди
з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю та компенсації сплати податку за землю.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (для фізичних осіб – за наявності);
комплект документів, визначених наказом Фонду від 15.02.2013 № 201
«Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»;
відомості про учасника конкурсу; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної ставки (відображається в проекті договору оренди);
додаткові пропозиції до договору оренди, у тому числі щодо поліпшення
орендованого майна; пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (за-

вдаток, гарантія тощо відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Конкурс буде проводитися на 31-й календарний день з дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка,
вул. Івана Мазепи, 46, військова частина 3028 Національної гвардії
України, будівля штабу тилу, кабінет № 4.
Заяви приймаються за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 46, військова частина 3028 Національної гвардії
України. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (04333) 2-11-18,
+380968317534.
Інформація про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

 Назва об’єкта оренди: дах водонапірної башти загальною площею 19,8 м2, що розташована за адресою: Київська обл., Васильківський
р-н, с. Мархалівка.
Балансоутримувач: Військова частина Р 9000. Орган управління: Служба безпеки України. Статус: нерухоме військове майно.
Мета використання об’єкта оренди: розміщення антенно-фідерних
пристроїв.
Основні умови конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною платою
за перший базовий місяць – квітень 2019 року, що становить 6 128,11
грн без ПДВ; строк оренди – 2 (два) роки 364 (триста шістдесят чотири) дні;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати
при забезпеченні виконання інших умов конкурсу; своєчасна сплата орендної
плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним
місяцем) з наданням копій підтвердних документів про її проведення; забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати шляхом внесення
завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, в рахунок плати за останній місяць оренди; належне утримання та
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; підтримання орендованого майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж
зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача, в
порядку, визначеному чинним законодавством, протягом місяця після укладення договору оренди; укладення з балансоутримувачем договору про компенсацію плати податку за землю та комунальних платежів протягом місяця
після укладення договору оренди, або укладення прямих договорів з комунальними підприємствами та надання копії договору балансоутримувачу;
дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта; виконання
заходів щодо охорони навколишнього середовища, створення безпечних та
нешкідливих умов праці; надання працівників для попередження та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх настання або загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря
поточного ремонту орендованого майна; заборона суборенди, приватизації
та переходу права власності орендованого майна.
Конкурс проводиться за один етап, на якому визначається переможець
згідно з умовами та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсній комісії: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою; копії установчих документів,
засвідчені в установленому порядку, та комплект документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом Фондом від 15 лютого 2013 року № 201 (зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878).
Крім того учасник конкурсу надає: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної особи); відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку про те, що проти
нього не порушено справу про банкрутство; економічне обґрунтування
оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 30-й календарний день з дати
опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості
приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 27 (у присутності уповноважених представників суб’єктів господарювання).
Конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс по
оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяви для участі в конкурсі – за шість днів
до проведення конкурсу до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 27. Тел.: (067) 225-00-96, Кузьменко Олександр Анатолійович.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівля вбудовано-прибудованого приміщення площею 656,6 м2, розташована за адресою: просп. Грушевського Президента, 33, м. Луцьк,
Волинська обл.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: просп. Грушевського Президента, 33, м. Луцьк, Волинська
обл.; тел.: (097) 701 72 20, (044) 286 75 91.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої вартості нерухомого майна з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля загальною
площею 656,6 м2.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
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: нежитлове вбудоване приміщення № 54
площею 17,7 м2 на 2-му поверсі двоповерхової будівлі УДКСУ (літ. А),
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Тульчинському районі Вінницької області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600, Вінницька обл., Тульчинський
р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 47.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – комунальне підприємство «Архітектурне
планувально-проектне бюро».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 01.04.2019: відновна – 4116,99 грн; залишкова – 2149,94 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на
1-му поверсі (№ 1, 2, 14, 18, 19, 20, 21) – 377,5 м2; на 2-му поверсі
(№ 1, 2, 3, 4) – 248,7 м2, загальною площею 626,2 м2 у двоповерховій будівлі головного корпусу (літ. З), що перебувають на балансі
Державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Нансена, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «СОТКА-7».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 11 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 12.02.2019: відновна – 92177,28 грн; залишкова – 0,00 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): 31.05.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 1835,1 м2 у прим. № 9 на 1-му та 2-му поверхах
магазину (літ. А), що перебувають на балансі Державного підприємства
«Державний фонд геопросторових даних України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сойфер О. Я.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 27 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.01.2016: відновна – 372010,00 грн; залишкова –
184582,00 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): 31.05.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на
1-му поверсі – 294,78 м2 (част. № І – 2,4 м2, част. № ІІ – 8,8 м2, част.
№ 1 – 17,18 м2, № 2-№ 5 – 18,3 м2, № 7 – № 8 – 2,6 м2, № 11 – № 19 –
110,6 м2, № 21 – № 26 – 103,1 м2, № 29 – № 30 – 6,9 м2, № 36 – 4,0 м2,
№ 50 – 20,9 м2); на 2-му поверсі – 370,87 м2 (№ І – 11,4 м2, част.
№ 51 – 74,57 м2, № 52 – № 57 – 193,5 м2, № 59 – № 66 – 91,4 м2),
загальною площею 665,65 м2 2-поверхової будівлі їдальні (літ. В),
що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Артамонова Г. П.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 частини приміщень, 40 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 01.03.2019: відновна – 240562,31 грн; залишкова – 0,00 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): 31.05.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду 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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
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діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 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 тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
9 100,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова,
18/9, фойє) до 17.30 06 червня 2019 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 12 червня 2019
року о 14.00.

до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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 встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
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 17.00
06.06.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 12.06.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,15 м2.
Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку, землекористування та підприємництва Широківської районної Державної
адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 115.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Косарєв Л. Ю.
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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
600,8 м2.
Балансоутримувач: Новомоськовський коледж Національної металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Зелінського (Жовтнева),18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Ткаченко Л. М.
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: нежитлові приміщення площею
327,98 м2.
Балансоутримувач: Павлоградський коледж Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Ганни Світличної, 63.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Каплій Т. 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
48,97 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44/34.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Українська бронетехніка».
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.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
23,45 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».
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.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
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.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
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.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 2.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 15.05.2019
№ 459 «Про визначення дня початку роботи Регіонального відділення
Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях» скасовуються конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опубліковані у газеті «Відомості приватизації» від 08.05.2019
№ 18-19 (1246-1247).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду 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: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (код за ЄДРПОУ 23073489) у
кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят
вісім) шт. загальною номінальною вартістю 27 623 900,00 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) грн, що
становить 21,5524 % статутного капіталу товариства.
Види економічної діяльності (коди КВЕД): 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів (основний); 72.19 – дослідження й експериментальні
розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 128 171,0 тис. грн.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки: 31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
38,44 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: пакет акцій акціонерного товариства.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 24,8 м2.
Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку, землекористування та підприємництва Широківської районної Державної
адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 115.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Юрістек Груп»».
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 площею
17,57 м2.
Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку, землекористування та підприємництва Широківської районної Державної
адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 115.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Терра Альянс Капітал».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
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.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
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.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 322,72 м2 першого та другого поверхів будівлі їдальні
(літ. А-2), а саме: на першому поверсі будівлі: частини приміщень № 1
площею 1,25 м2, № 2 площею 12,3 м2, № 20 площею 14,5 м2 та частини
сходової клітки № 21 площею 4,4 м2; на другому поверсі будівлі: нежитлові приміщення з № 66 до № 70 включно площею 232,3 м2, з № 72 до
74 включно площею 7,9 м2, № 78 площею 10,9 м2, № 79 площею 12,1 м2,
частини коридору № 81 площею13,97 м2 та частини сходової клітки № 65
площею 13,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Чернишевського, 54.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Єгорова Алла Михайлівна.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 21 до
№ 24 включно загальною площею 68,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А-3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 27.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Єременко Георгій Миколайович.
Дата оцінки – 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, реєстровий номер 04645768.7ЕЯТДГУ270, загальною площею 47,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н,
с. Широке, вул. Центральна (стара назва Радянська), 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О. І. Покришкіна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки – 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху (покрівлі).
 16. Назва об’єкта оцінки: частина складського майданчика № 18
(з тилу причалу № 5), інв. № 3882, загальною площею 273,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: ДП «Бердянський морський торговельний порт».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-КЛАСС».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик та частина майданчика
(замощення).
 17. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно у складі: гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 м2 з оглядовими ямами.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський р-н,
м. Пологи, вул. Єдності, 24.
Балансоутримувач: Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,9 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за функціональним
призначенням – гараж.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура головного входу площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 1.
Балансоутримувач: Льотна академія національного авіаційного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,00 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 757,3 м2
на першому, другому поверхах та у підвалі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,00 тис. грн.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
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, мають
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 07 червня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 13.06.2019 об 11.00 у регіональному відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкти газорозподільної
системи, власником якої є держава та які обліковуються на балансі
оператора газорозподільної системи ПАТ «Житомиргаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський,
Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Малинський, Чуднівський, Попільнянський райони.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів – 9876 од.: 9840 – інженерні споруди, 36 – рухоме
майно (автомобілі) станом на 31.12.2011. Балансова залишкова вартість
майна – 180496,548 тис. грн станом на 31.12.2011.
Кількість об’єктів – 11216 од.: 11177 – інженерні споруди, 10 – інше майно (речі), 29 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016. Балансова
залишкова вартість майна – 240350,009 тис. грн станом на 31.12.2016.
Дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; інформація про платника буде вказана в договорі.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 169,0 тис. грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення, транспортні засоби.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподільної
системи, власником якої є держава та які обліковуються на балансі
оператора газорозподільної системи ПАТ «Коростишівгаз».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростишівський район.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Кількість об’єктів – 121 од.: 10 – будівлі, 101 – інженерні споруди, 2 –
рухоме майно (автомобілі), 8 – інше майно (речі) станом на 31.12.2011.
Балансова залишкова вартість майна – 2755,293 тис. грн станом на
31.12.2011.
Кількість об’єктів – 148 од.: 12 – будівлі, 134 – інженерні споруди, 2 –
рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016. Балансова залишкова
вартість майна – 10293,5 тис. грн станом на 31.12.2016.
Дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; інформація про платника буде вказана в договорі.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 30,0 тис. грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення, транспортні засоби.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення)
(для об’єктів другого рівня складності).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати – 20 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення Фонду
по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по
Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20
(контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів малої
приватизації

 Об’єкт незавершеного будівництва – дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної
академії наук України, до складу якого входять недобудовані корпуси, а саме: літ. «А» площею 19073,6 м2; літ. «А'» площею 20429,7 м2; літ.
«Б» площею 1908,4 м2; літ. «В» площею 1291,7 м2 та споруди за адресою:
Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 34а.

Дата оцінки буде визначена договором про надання послуг з оцінки.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіональне відділення Фонду по Київській області. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана
найбільша ціна: 40 000 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
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 залучається 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 запечатаному 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 по Київській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 13.06.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-36.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об`єктів
оренди

 1. Майданчик загальною площею 1,2 га за адресою: Київська
обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Кирова, 54/1, що перебуває на
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (код за ЄДРПОУ 37197165).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Промисловий концерн «РАДОН». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4180 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного
функціонального призначення.
 2. Нежитлова будівля, літера «А», загальною площею 6 304,3 м2
за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, що перебуває на балансі Державної установи Українського науково-дослідного
інституту фарфоро-фаянсової промисловості. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.05.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «БІ ДЖІ ЕС ПОРТ ОЙЛ». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі
будівлі, зокрема, порівняної площі.
 3. Двоповерхове приміщення колишньої їдальні загальною
площею 586,2 м2 за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка,
вул. Соборна, 63, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.05.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «Міжнародні Інтелектуальні Технології».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
торговельного, офісного призначення.
 4. Частина приміщення № 4.2.83, приміщення № 67-73, частина приміщення № 75 загальною площею 150,4 м2, на 4-му поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «Преміум Авіа Солюшнз». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного та
торговельного призначення.
 5. Приміщення № 124 площею 4,0 м2 на 2-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торговельного призначення.
 6. Нежитлове приміщення (магазин) площею 50,4 м2 за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 12, що
перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник:
ФОП Заяц І. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 7. Частина приміщення Обухівської районної СЕС загальною
площею 16,9 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Київська обл.,
Обухівський р-н, м. Українка, вул. Будівельників, 9, що перебуває на балансі Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.05.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду
по Київській області. Платник: ТОВ «Українська інвестиційна будівельна
компанія «Укржитлоінвест». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 8. Приміщення № 5 площею 8,2 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.05.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ЯнЕір» ЛТД. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торговельного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
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; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
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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 залучається 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 запечатаному 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 Регіональне відділення Фонду по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 13.06.2019 о 14.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 133,0 м2 у будівлі їдальні (інв. № 27, реєстр.
№ 32320594.3.СВЖЦОН062), що перебуває на балансі ДП «Первомайськвугілля».
Місцезнаходження об’єкта: 93295, Луганська обл., Попаснянський р-н,
м. Золоте, вул. Молодіжна, 9.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Сучков О. А.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2200 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,5 м2 у будівлі залізничного вокзалу ст. Старобільськ, № 27
(інв. 8870100001106), що перебуває на балансі виробничого підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта: 93301, Луганська обл., Старобільський
р-н, м. Старобільськ, вул. Залізнична, 13.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua.
Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України» філія – Луганське
обласне управління АТ «Ощадбанк».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2000 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: адміністративна нерухомість.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у редакції наказу
Фонду 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 тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу
2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а (кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 3. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). 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:
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. І. Франка, 24. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). 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:

№ 22 (1250)

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 1,2 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н,
смт Олесько, вул. Валова, 9. Балансоутримувач: Олеський професійний
ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). 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: Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. Валова, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Курбаса, 2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). 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: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Славич С. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення площею 3,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Курбаса, 2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). 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: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Славич С.В.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура цокольного поверху
площею 2,0 м2 та частина залу накопичення пасажирів першого поверху в напрямку в’їзд в Україну площею 2,0 м2 приміщення будівлі
автовокзалу МАПП «Краковець» загальною площею 4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н,
смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). 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: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина залу накопичення пасажирів першого поверху будівлі автовокзалу міжнародного пункту пропуску для
автомобільного транспорту «Шегині» загальною площею 4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н,
с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна
служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). 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: Львівська
обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина холу будинку вантажної дільниці
поз. 5 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2 та частина холу будинку
вантажної дільниці поз.15 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2, загальною площею 4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Рата, вул. Гребінська, 28. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). 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: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата,
вул. Гребінська, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПРОФСЕРВ».
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража загальною площею
14,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Миколаїв,
вул. Шептицького, 9. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Львівської області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 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: Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Шептицького, 9. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Скакун Володимир Богданович.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 409 загальною площею 15,4 м2 на четвертому поверсі навчального корпусу № 32.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Горбачевського, 18.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 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: м. Львів, вул. Горбачевського, 18. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Приватний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва
та перспективних технологій».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 164 площею 22,5 м2, № 165 площею 22,4 м2) загальною площею 44,9 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі під
літ. «А-4».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
метрології вимірювальних систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). 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:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська
організація «Сонцевир».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею
23,5 м2 будівлі навчального корпусу № 36.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної

плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 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: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «лайфселл».
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення кіоску загальною площею
10,53 м2 біля прохідної санаторію.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Санаторій
«Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). 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: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Санаторій
«Кришталевий палац».
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 25,2 м2 в лікувальному корпусі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Санаторій
«Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 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: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Санаторій
«Кришталевий палац».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 33,06 м2 на першому поверсі будівлі клубусанаторію.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Санаторій
«Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). 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: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Санаторій
«Кришталевий палац».
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні приміщення (позначені ХІІІ та частини приміщень XIV, ХV) загальною
площею 107,93 м2 в чотириповерховій будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). 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: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Савосіна Надія Володимирівна.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 320,06 м2 в Заготівельному відділенні цеху № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 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: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Щур Володимир Михайлович.
 18. Назва об’єкта оцінки: будівля корпусу № 40 (літ. Ф-3) загальною площею 7497,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
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: м. Львів, вул. Патона, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум
Трейдінг Ко. Лімітед».
 19. Назва об’єкта оцінки: частина виробничої площадки загальною площею 232,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
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: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «СОРЕНСЕН І ХААР» Датської
компанії «КОНСЕПТ ПАРТНЕРС».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця: для об’єктів № 1– № 15 – 2400,00 грн; для об’єктів № 16 –
№ 19 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 8 – під розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; для № 4, № 5, № 10,
№ 11, № 13, № 14, № 15, № 16 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 9, № 17,
№ 19 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість;
для № 12 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для № 18 – будівля (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо).
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) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
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14

відомості
приватизації

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та 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 по Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів
з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: асфальтовий майданчик площею
25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Булава Валерій Леонідович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення.
 2. Назва об’єкта оцінки: асфальтовий майданчик площею
25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ТзОВ «Клесівський карєр нерудних копалин «Тенобуд».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
ремонтно-механічної майстерні площею 89,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця,
вул. Артеменка, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Коростель Геннадій Васильович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: асфальтовий майданчик площею 25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Вирівський кар’єр».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
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 5. Назва об'єкта оцінки: асфальтовий майданчик площею

25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Мірко Людмила Василівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку площею 15,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «Київстар».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення ремонтної майстерні з конторою площею 432,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Костопіль,
вул. Сарненська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Фурман Наталія Олександрівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 8. Назва об'єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху
виробничого корпусу № 218 площею 19,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Савурко Олександр Володимирович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина конструкції даху багатоповерхової будівлі навчального корпусу № 6 площею 31,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «Київстар».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення.

 10. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення го-

ловного корпусу площею 27,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Лещук Теодор Васильович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: КПО з магазином та їдальнею площею
1028,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Семидубська, 14а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Ткачук Юлія Василівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 12. Назва об’єкта оцінки: племконюшня № 2 площею 251,3 м2
(інв. № 63), денники площею 331,7 м2 (інв. 66).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський р-н,
с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Виробничо-комерційна
фірма «Фаворит».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення.
 13. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля трансформаторної підстанції загальною
площею 40,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продажу на електронному аукціоні з умовами. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-25-56. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,00 грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.
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відомості
приватизації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на
об’єкти оренди

№
з/п
1

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження,
Дата оцінки
балансоутримувач

Мета проведення
оцінки

Інфор- Очікувана
мація найбільша
про
ціна наданплат- ня послуг з
ника
оцінки/грн

Частина покрівлі дев’ятиповерхової 25.05.19
будівлі гуртожитку, інв.
№ 10310001, літ. «А-9», реєстровий
№ 23322597.3.ХПІІІРЛК004, загальною площею 9,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Дмитра Клапцова,
2, на балансі Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії
державного управління при Президентові України, 23322597

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

Приватне акціонерне
товариство
«ВФ
Україна»

2200

2

Нежитлове приміщення – кімн.
№ 58 на 2-му поверсі 4-поверхової
будівлі навчального корпусу
Електромеханічного коледжу, інв.
№ 01030001, літ. «А-2-3-4», загальною площею 352,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Самсонівська, 36, на
балансі Харківського національного
університету міського господарства
імені О. М. Бекетова, 02071151,
тел. (057) 706-15-37

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

ФОП
Степанюк
С. П.

2700

3

Нежитлове приміщення – частина
кімн. № 29 (коридор) на 1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу, літ. за техпаспортом «Б-2-4»,
інв. № 101310030, реєстровий
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського,
02066769, тел. (057) 788-40-40

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен- АТ «Альня вартості фа –
об’єкта
Банк»
оренди
з метою
передачі в
оренду
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження,
Дата оцінки
балансоутримувач

Мета проведення
оцінки

Інфор- Очікувана
мація найбільша
про
ціна наданплат- ня послуг з
ника
оцінки/грн

4

Нежитлове приміщення – частина
кімн. № 29 (коридор) на 1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу, літ. за техпаспортом «Б-2-4»,
інв. № 101310030, реєстровий
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського,
02066769, тел. (057) 788-40-40

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен- АТ «Альня вартості фа –
об’єкта
Банк»
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

5

Нежитлове приміщення – частина
кімн. № 5 (коридор) на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного
корпусу, літ. за техпаспортом «Х-2»,
інв. № 101310315, реєстровий
№ 02066769.1.ГОБКТН355, загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського,
02066769, тел. (057) 788-40-40

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен- АТ «Альня вартості фа –
об’єкта
Банк»
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

6

Нежитлові приміщення – кімн.
№ 100, 101, 102 на 1-му поверсі
4-поверхового учбового корпусу,
літ. за техпаспортом «Б-2-4»,
інв. № 101310030, реєстровий
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною площею 64,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, на балансі Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського,
02066769, тел. (057) 788-40-40

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен- АТ «Альня вартості фа –
об’єкта
Банк»
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

7

Окремо розташована нежитлова
двоповерхова будівля з підвалом
загальною площею 605,8 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Челюскінців, 3, на балансі ДУ «Харківський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 38493324, тел. (057) 315-00-07

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначен- ТОВ
ня вартості «РОМоб’єкта
ВЕЙ»
оренди
з метою
передачі в
оренду

3200

8

Залізобетонний майданчик загальною площею 200,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, на
балансі Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, 02071139

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2700

31.05.19

31.05.19

Залишкова
Назва об’єкта оцінки, його місцезвартість Платник робіт з
№
Дата
Вид
находження та найменування баланоб’єкта,
з/п
оцінки вартості
оцінки
соутримувача
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина нежитлового приміщення на
Ринкова
430,01 Акціонерне топершому поверсі навчального корвартість
вариство «Райфпусу № 5 загальною площею 1,5 м2
файзен Банк
Аваль»
1 за адресою: вул. Микулинецька,
46а, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного економічного університету
Частина нежитлового приміщення
Ринкова
630,86 Акціонерне тоцокольного поверху навчального
вартість
вариство «Райфкорпусу № 2 загальною площею
файзен Банк
2
Аваль»
2 1,5 м за адресою: Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного економічного університету
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. 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.
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 спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1,
2, – 2000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів
з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування, інших автоматів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й
поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування
цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне
відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

№
з/п

ТОВ
«ПРЕСТИЖ
2018»

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсі
подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку
виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені:
копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після
отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й
поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення
Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан,
1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

2200

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкти державного майна: трансформаторна підстанція площею 41,9 м2; кран-балка 3,2 т; три площадки
асфальтовані загальною площею 4910,0 м2; пожежний резервуар; трансформаторна підстанція 66/250; резервуар 1 (для ПММ); резервуар 2 (для
ПММ); автоблок-заправка; колонка автозаправна; вагон-гуртожиток площею 21,84 м2; ОАСУ; прилад ПР-У-2; спеціальний автомобіль «Волгар»
Г-53 ХАЦ 0017 ВАХТА; спеціальний автомобіль ВАХТА Г-66; причіп тракторний; будівля вбиральні площею 10,5 м2; естакада; ворота вхідні металеві; ворота металеві; огорожа металева з металевою сіткою довжиною
30 пог. м; огорожа залізобетонна (в середині території) із з/б плит – 30 шт.
1 м х 6м; огорожа зовнішня із плит бетонних – 24 шт. 1 м х 6м; огорожа зовнішня із плит бетонних – 18 шт. висотою 1,8 м; огорожа зовнішня із плит
бетонних – 46 шт. 3м х 2м; стовпи освітлення – 3 шт.; колодязь (пожежний
гідрант); бетонні споруди (для мийки авто); вагончик металевий; огорожа
з металевої сітки (до котельної) довжиною 52 м висотою 2 м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н,
смт Безлюдівка, пров. Піщаний, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих об’єктам державного майна, переданим на зберігання ФОП Журавлю В. К. на підставі договору зберігання від 05.04.2018 № 113.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на (останній звітний період): –.

Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 24.03.2015.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 10 000 грн.
Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
На участь у конкурсі претенденти подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку
виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені:
копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й
поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення
Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан,
1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі в інформації про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 10.04.2019 № 15 (1243), слід читати: «Запланована дата оцінки зазначених об’єктів: 30.04.2019».

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області про
проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: будівля побутових приміщень літ. «Е»
загальною площею 78,6 м2.
Балансоутримувач – ДП «Ярмолинецьке лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лук’янівська-Лісова, 5, с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ХЕЛП».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є окремі
будівлі (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
34,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,3 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу.
Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Новіцька Оксана Анатоліївна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,9 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду 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 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, 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 сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ Регіонального відділення по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина приміщення вестибуля
(1-17) площею 6,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1 (літ.
А), що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
1057,04 грн станом на 31.03.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: вбудовані приміщення будівлі
пожежної частини (літ. А) загальною площею 122,2 м2, що перебувають на балансі 5 ДПРЧ Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
18091,00 грн станом на 30.04.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1631 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення
та постійної діяльності органів МНС. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): 173603,64 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки зазначеного майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Ключук Сергій
Михайлович; по об’єкту оцінки № 2 – фізична особа – підприємець Лупул
Іван Іванович.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки 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 в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів оцінки,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців
для об’єктів оцінки, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5
календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом 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 запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні
поліпшення), а саме: до об’єкта оцінки № 1 – частини приміщень та приміщення, що за функціональним призначенням належать до торговельної нерухомості, тощо; до об’єкта оцінки № 2 – приміщення та частини будівель,
що за функціональним призначенням належать до складської нерухомості
та нерухомості для закладів громадського харчування, тощо.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди



м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Г. О. Деянова,
тел./факс (044) 200-35-81

Балансоутримувач

1 Частина фаса- 144,0 м. Київ, вул. М. Національний
ду будівлі
Бойчука (Кікві- транспортний
дзе), 40а
університет

Платник
Очікувана
робіт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна послуг
з оцінки/
грн
ТОВ «Світ Аутдор Медіа»

31.05.19

2 Нежитлові
приміщення

237,4 м. Київ, просп. УДП «Укрінтерав- ТОВ «Автодом
Науки, 57
тосервіс»
Сервіс»

31.05.19

3 Частина даху

13,0 м. Київ, вул. Ан- ДНУ «УкраїнТОВ «Світ Ауттоновича, 180 ський інститут
дор Медіа»
науково-технічної
експертизи та
інформації»

31.05.19

45,5 м. Київ,
вул. Лаврська,
9, корпус № 5

31.05.19

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,4 м2

одноповерхової будівлі радіорелейного зв’язку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Виробничий підрозділ «Київське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Станіслава Змачинського, 113.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Зеонбуд».

!

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість
Дата оцінки: 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,9 м2
(кімн. 501) п’ятого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі та частина капітального гаража площею 19,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Охоронний холдинг Балу».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування, та виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 31.05.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адмінбудівлі
площею 33,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Корюківка,
вул. Зарічна, 10/1.
Платник робіт з оцінки: АТ «Ощадбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування. Дата оцінки: 31.05.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 38,12 м2
будівлі «Будинку управляючого».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
історико-культурний заповідник «Качанівка».
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
с. Качанівка, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка».
Платник робіт з оцінки: ФОП Сенчик О. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування. Дата оцінки: 31.05.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 27,5 м2 (кімн. 411 та частина кімн. 408) четвертого поверху
дев’ятиповерхової адміністративної будівлі та частина капітального
гаражу площею 19,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Айті Серві Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування. Дата оцінки: 31.05.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального
відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

4 Нежитлове
приміщення – частина
пам’ятки архітектури

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

Національний КиєвоПечерський
історикокультурний заповідник

Державна
агенція промоції культури
України

5000

5500
4500

4500

Продовження таблиці

Орієнтовна
дата оцінки
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки

5 Частина нежитлового
приміщення

2,0

Балансоутримувач

Платник
Очікувана
робіт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна послуг
з оцінки/
грн

м. Київ, бульв. Прокуратура Ки- ПАТ «ДержавЛ.Українки, 27/2 ївської області
ний ощадний
банк України»

6 Нежитлове
66,7 м. Київ,
приміщення –
вул. Хрещаоб’єкт культуртик, 34
ної спадщини

Державний концерн «Ядерне
паливо»

31.05.19
3500

ТОВ «Глобал
Інвест Консалтинг»

31.05.19

ФОП Гончар
О. А.

31.05.19

7 Нежитлове
приміщення

87,84 м. Київ, вул. Ва- НУБіП України
сильківська, 17,
корпус № 6

8 Нежитлове
приміщення

13,3 м. Київ, вул. Ю. ДП «Спортивний ФОП Золотарь
Іллєнка (Мель- комплекс «Аван- М. Л.
никова), 48
гард»

4500

4500
31.05.19
4000

9 Асфальтова42,0 м. Київ, просп. ДП «Укрдіпродор» ТОВ «Сварганий майданчик
Повітрофлотлока»
ський, 39/1

31.05.19

10 Нежитлові
приміщення

339,0 м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49, літ. Б

ДВНЗ «Київський ТОВ «Смачне»
національний
економічний
університет ім. В.
Гетьмана»

31.05.19

11 Частина нежитлового
приміщення

54,0 м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49, літ. Б

ДВНЗ «Київський ФОП Туркеня
національний
Ю. Г.
економічний
університет ім. В.
Гетьмана»

31.05.19

12 Споруда

30,52 м. Київ, с. Пирогів, споруда
№ 13

Національний
музей народної
архітектури та
побуту України

31.05.19

ФОП Турчин
Є. В.

4500

5500

4500

4000

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору
оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлового
приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

5,0

м. Київ, вул. Велика Китаївська,
92/98, гуртожиток
№1

2 Нежитлові
850,7 м. Київ,
приміщення
вул. Солом’янська, 1

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Національний ТОВ «МПС
університет
«Постірай-Ка!»
харчових технологій
ДП «Укрводсервіс»

Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки/
грн
31.05.19
3500

Українська асоці30.04.19
ація звільнених у
6500
запас кадрових військовослужбовців

Конкурси відбудуться 12 червня 2019 року о 15.00 в Регіональному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 06 червня 2019 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 конверті 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 відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 12 червня 2019 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду 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 відповідним
напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень, споруда є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина фасаду будівлі, частина даху є: зовнішні рекламні носії.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик
є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 22.05.2019
По об’єкту державної власності, малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» (код за ЄДРПОУ 00692239),
розташований за адресою: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н,
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62, – конкурс не відбувся.

Адреса видавця:

Віддруковано:

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

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Загальний тираж 800
Зам. 3049021

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