додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 80 (1204)

у номері
1, 8 Прийнято рішення
про приватизацію
1, 6 Мала приватизація
Оренда
Оголошення
про проведення конкурсів
на право оренди майна

3

Інформація регіональних
відділень ФДМУ

4

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду

5 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

прийнято рішення
про приватизацію

донецька ОБЛАСТЬ
Інформація про прийняття
рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області від 01.10.2018 № 00652
прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта соціальнокультурного призначення – база відпочинку
«Вертикаль» за адресою: Донецька обл., м.
Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102. Балансоутримувач: ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка» (код ЄДРПОУ 00180841).

одеська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття
рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській області від 28.09.2018 № 1157
прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – 49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею
350 м2, що розташований за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар, 85/5,
що перебуває на балансі орендаря ТОВ
«ДРАЙВ-ІН» (код ЄДРПОУ 20984139).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до
наказів про прийняття рішення про
приватизацію

 Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській області від 27 вересня 2018 року
№ 2030 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 878
«Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації» (зі змінами),
а саме: назву об’єкта малої приватизації
окремого майна викласти в такій редакції: нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1»
загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ.
«Е-1» загальною площею 54,0 м2 разом із
обладнанням (3 одиниці).






 Наказом Регіонального відділення

Фонду державного майна України по Харківській області від 27 вересня 2018 року
№ 2031 внесено зміни до наказу Регіонального відділення від 24.04.2018 № 886
«Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме: адресу об’єкта викладено в такій редакції: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри,
вул. Безлюдівська, 6.

АПАРАТ ФДМУ
Інформація про прийняття
рішення про приватизацію

 Наказом Фонду державного майна України від 28.09.2018 року № 1254
прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – державного підприємства «Головинський кар’єр»
(Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головине, вул. Адміністративна, 8,
код за ЄДРПОУ 40673033).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

3 жовтня 2018 року

мала приватизація

офіційне видання фдму
Управління продажу об'єктів малої
приватизації, т. 200-31-64

результати продажу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про продаж об’єкта державної власності на аукціоні

Об’єкт малої приватизації – частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з
ґанком (літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2, що знаходиться за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8-го Березня, 8, приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ» шляхом продажу на аукціоні без умов.
Ціна продажу об’єкта – 20 880,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 480,00 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу на електронному аукціоні
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна

Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 м2, що перебуває на балансі Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 01033875, за адресою:
89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а. При-

ватизовано фізичною особою – Коштура Тетяною Юріївною, яка визнана переможцем
електронного аукціону, за 242 400,00 грн, у т. ч. ПДВ – 40 400,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні
об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна
Група інвентарних об’єктів у складі: блок складу літ. В площею 100,4 м2; корпус майстерні літ. Г- Г’ площею 1119, 5 м2; мийка машин літ. Д площею 4,8 м2; склад запчастин літ.
И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею 12,3 м2, що перебуває на балансі Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 01033875, за адресою:
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська 11. Приватизовано
юридичною особою – ТОВ «РІД-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 37637257), яка визнана переможцем електронного аукціону, за 1 348 200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 224 700,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 100 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства
«Павлоградське налагоджувальне управління»
1. Інформація про об’єкт приватизації:
hh Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство
«Павлоградське налагоджувальне управління» (далі – ПАТ «ПНУ»).
Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, 21.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05421628.
Розмір статутного капіталу товариства: 285 900,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 28 590 штук, що становить 100,0 %
статутного капіталу товариства (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02.04.2002
№ 52/04/1/02, видане Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР; Депозитарна установа: ПАТ АК «Укргазбанк»).
Середньооблікова чисельність працівників – 2.
Основні види діяльності за КВЕД:
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
33.12. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Основна спеціалізація товариства – виконання ремонтних та пусконалагоджувальних робіт гірничошахтного обладнання на підприємствах вугільної промисловості. На
даний час у підприємства сплинув термін дії дозвільних документів (ліцензії та дозволи).
Основним видом діяльності підприємства на теперішній час є здача в оренду нерухомого майна.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за
наявності): обсяг послуг (здача в оренду нерухомого майна) – 2 269,0 тис. грн, у тому
числі:
2015 рік – 691,0 тис. грн, 2016 рік – 703,0 тис. грн, 2017 рік – 641,0 тис. грн, І півріччя
2018 року – 234,0 тис. грн.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період:
Показники
2015 рік
2016 рік
2017 рік
І півріччя 2018 р.
Інші операційні доходи, тис. грн
691
703
641
234
Чистий фінансовий результат, тис. грн
- 211
- 378
- 16
- 30
Первісна вартість основних засобів, тис. грн
1813
1813
1599
1599
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн
546
495
444
418
*Вартість активів, тис. грн
842
664
637
752
Вартість власного капіталу, тис. грн
286
286
298
268
Дебіторська заборгованість, тис. грн
10
132
156
311
Кредиторська заборгованість, тис. грн
150
350
339
484
* Товариство у складі нематеріальних активів відображає права власності на нерухоме
майно (квартиру у м. Павлоград Дніпропетровської області загальною площею 68,6 м2)
вартістю 20,0 тис. грн.
Станом на 01.07.2018 заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємства становить 24,0 тис. грн, сума боргу зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 1,5 тис. грн, податкова заборгованість – 12,7 тис. грн.
Товариство має зобов’язання по відшкодуванню Пенсійному фонду суми пільгових
пенсій колишніх працівників підприємства, станом на 01.07.2018 сума заборгованості
товариства по пільгових пенсіях перед Пенсійним фондом становить 364,5 тис. грн.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якіх розташовано товариство, умови користування ними: комплекс будівель та споруд за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, 21, загальною площею 4326,8 м2,
у кількості 9 одиниць: адміністративна будівля, гараж-склад, котельня, склади, будівля,
споруда, огорожа, вимощення. Умови користування – комплексне використання.
Відомості про земельні ділянки:
земельна ділянка (кадастровий номер 1212400000:03:023:0126) у розмірі 1,3300 га, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, 21 (державний акт
на право постійного користування земельною ділянкою від 26.07.2011 серія ЯЯ №044888).
Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування будівель та споруд;
земельна ділянка у розмірі 0,05 га, місцезнаходження: м. Добропілля, Добропільський
район, Донецька обл. (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою І-ДН №003766 від 05.01.2000). Цільове призначення земельної ділянки – будівництво виробничої бази Добропільської шахтоналагоджувальної дільниці.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: ПАТ «ПНУ» укладено 2 договори оренди нерухомого майна загальною площею 2400,0 м2, розмір загальної місяч-

ної орендної плати становить 59 468,54 грн (без ПДВ). На теперішній час у зв’язку із вивільненням орендарем усіх орендованих приміщень проводиться робота з припинення
дії договорів оренди.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться 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 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».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 23 жовтня 2018 року. Час проведення аукціону
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 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 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.
Приватизація державного пакета акцій ПАТ «ПНУ» у кількості 28 590 штук акцій, що
становить 100,0 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець пакета акцій ПАТ «ПНУ», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним
депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування
ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 285 900,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 142 950,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 142 950,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі у розмірі 10% (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 28 590,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14 295,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 14 295,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на момент укладання договору
купівлі-продажу пакета акцій протягом 5 (п’яти) років;
погашення боргів товариства із заробітної плати, пенсійним фондом та перед бюджетом;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за
податками та зборами;
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створення не менше 5 робочих місць на підприємстві та забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
дотримання товариством вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших
правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм
та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-правових
актів та законодавства України;
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання пакета
акцій, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного акціонерного товариства (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.
Строк виконання умов не повинен перевищувати п’яти років від дати
переходу права власності на пакет акцій товариства.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 10.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від
27.09.2018 № 12/01-125-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000136-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 859,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 429,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
1 429,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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/.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва –
35-квартирний житловий будинок
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – 35-квартирний житловий
будинок (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Айвазовського (колишня П. Морозова), 1-б, м. Каховка, Херсонська область.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: об’єкт являє собою п’ятиповерхову будівлю на три
під’їзди. Фундамент з залізобетонних блоків, наявні вставки з червоної цегли, стіни з білої силікатної цегли. Внутрішні перегородки частково відсутні.
Наявні сходові клітки, балконні плити виконані з залізобетону. Столярка
відсутня. Покрівля із залізобетонних плит. Інженерні комунікації відсутні.
Наявні підвальні приміщення та вентиляція. Обладнання відсутнє.
Будівельний майданчик розташований на відстані 200 – 250 метрів від
дороги загального користування, яка має тверде покриття.
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,3412 га.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації: 38 %.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 жовтня 2018 року, аукціон
починається о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» із змінами
та доповненнями.
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 з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється 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 для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій: до 13.00 включно.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні за місцем його розташування за адресою: вул. Айвазовського
(П. Морозова), 1-б, м. Каховка, Херсонська область.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та
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м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні з
10.00 до 15.00. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 1 842 880,00 (один мільйон вісімсот сорок дві тисячі вісімсот вісімдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 184 288, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 921 440,00 (дев’ятсот двадцять одна тисяча
чотириста сорок) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 92 144,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 921 440,00 (дев’ятсот двадцять одна тисяча чотириста сорок) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску: 92 144,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на додану
вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону, не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Покупець зобов’язаний добудувати об’єкт приватизації протягом
5 років.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом приватизації. Термін виконання зобов’язання – не більше 5 років.
4. Покупець зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані з проведенням оцінки об’єкта приватизації в процесі приватизації, на рахунок
державного органу приватизації в розмірі 5000 грн у 30-денний термін
після підписання договору купівлі-продажу.
5. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації за власним
розсудом в межах чинного законодавства після його добудови.
6. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають свою
дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження
протягом строку дії таких зобов’язань.
7. Відчуження майна, обтяженого зобов’язаннями, можливе виключно
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом
державного майна України.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового
власника переходять не виконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на такий
об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що
підтверджують перехід до нього права власності.
10. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше 5
років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47,
2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Тимошина Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного
аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі від 17.09.2018 № 466 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – об’єкта
незавершеного будівництва – 35-квартирний житловий будинок».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000069-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного
повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 18 428, 80 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 9 214, 40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі
(колишній дитячий садок) загальною площею 236,6 м2
з водопроводом за адресою: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
нежитлова будівля (колишній дитячий садок)
загальною площею 236,6 м2 з водопроводом.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а.
Найменування балансоутримувача: СТОВ «Линовицьке».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 17584, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Шевченка, 13, тел. (237) 6-92-90.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерхова будівля зі стінами зі керамічної цегли.
Покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по дерев’яних кроквах та
обрешітці з неорганізованим водозливом. Фундамент – збірні бетонні блоки і монолітний бетон, цоколь з керамічної цегли. Рік забудови – 1968.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/58
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 25 жовтня 2018 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 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.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 123 623
(сто двадцять три тисячі шістсот двадцять три) грн 50 коп.
Розмір гарантійного внеску: 12 362,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 61 811 (шістдесят одна тисяча вісімсот одинадцять) грн 75 коп.
Розмір гарантійного внеску: 6 181,18 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 61 811 (шістдесят одна
тисяча вісімсот одинадцять) грн 75 коп.
Розмір гарантійного внеску: 6 181,18 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 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 5 100 (п’ять
тисяч сто) грн 00 коп. на р/р № 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
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 за ЄДРПОУ 14243893;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області;
Адреса: просп. 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 14360570;
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: ознайомитися 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, кімн. 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) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Чернігівській області
від 27.09.2018 № 763 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої
приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000054-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 1 236,24 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 618,12 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 618,12 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
будівлі операторної загальною площею 67,6 м2, розташованої за
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
будівля операторної загальною площею 67,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерхова будівля операторної з окремим входом.
Фундамент, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні
плити. З комунікаційних мереж наявне електропостачання. Будівля розташована в периферійній частині міста на території колишнього нафтопереробного заводу. В’їзд та територію через центральні ворота з вулиці
Шевченка, вхід – через прохідну. Рік будівництва – 1981.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2033.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 25 жовтня 2018 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 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.
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Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні:
149 504,00 (сто сорок дев’ять тисяч п’ятсот чотири) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 14 950,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 74 752,00 (сімдесят чотири тисячі сімсот
п’ятдесят дві) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 7 475,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 74 752,00 (сімдесят чотири
тисячі сімсот п’ятдесят дві) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 7 475,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 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 4 100 (чотири тисячі сто) грн 00 коп. на р/р № 35212028013304, банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
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 за 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 14360570;
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, кімн. 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) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Чернігівській області
від 27.09.2018 № 764 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої
приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000052-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 1 495,04 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 747,52 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 747,52 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.
Продовження рубриик на стор. 6

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень ФДМУ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на
право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта та місцезнаходження: приміщення АЗС з навісом (літера А-1) загальною площею 79,0 м2, що знаходиться за адресою: 45063,
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Філії «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2018 становить 139 057,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2018 року становить 2 085,86 грн (дві тисячі вісімдесят п’ять
гривень 86 коп.) без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; цільове використання майна – розміщення автозаправного пункту з роздрібної торгівлі
пальним; строк оренди – 1 рік із можливістю подальшої пролонгації у разі
належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку
та за умови наявності дозволу органу, уповноваженого управляти державним майном; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш як за шість місяців; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу
(щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу
інфляції; обов’язкова сплата завдатку протягом місяця після підписання договору оренди у розмірі тримісячної орендної плати; заборона суборенди,
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігти його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки, захисту навколишнього природного середовища
з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; страхування
орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством; орендарю забезпечити доступ до
об’єктів оренди орендодавцю спільно з балансоутримувачем для проведення систематичних обстежень державного нерухомого майна (об’єкта
оренди) з метою встановлення його стану та цільового використання; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю (у т. ч. плата за землю); своєчасно здійснювати за власний рахунок
капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова
договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі якщо орендар подає заяву на погодження
орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він
зобов’язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень; у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем
за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна
не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємні
поліпшення, здійснені як за згодою так і без згоди орендодавця і балансоутримувача, уповноваженого органу управління, є державною власністю і
компенсації не підлягають; відшкодування переможцем конкурсу коштів
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки протягом
10 календарних днів з дати укладення договору оренди згідно з наданою
копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату
коштів тощо; наявність ув суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД
у реєстраційних документах потенційного орендаря); гарантійний внесок
за участь у конкурсі на право оренди державного майна становить шість
стартових орендних плат. Гарантійний внесок має бути перерахований за
реквізитами: одержувач: РВ ФДМУ по Волинській області; код ЄДРПОУ
одержувача: 13347870; р/р 37315048004566; МФО 820172; банк: ДКСУ
м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна»; у разі укладення договору
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786;
особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди; у разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників. Якщо матеріали відкликанні претендентом
після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок
не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу по передачі в оренду державного нерухомого гарантійний внесок поверненню не
підлягає та зараховується до Державного бюджету України; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір
оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди, сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає
та зараховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
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ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про
сплату гарантійного внеску або засвідчені у встановленому законодавством порядку їх копії; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу, зазначеними у проекті договору, (крім розміру
орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням банківських реквізитів; документи, передбачені пунктом 7 Порядку
та Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим
наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; засвідчену в установленому порядку копію наказу про
призначення керівника; засвідчену в установленому порядку копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію
про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену довіреність; виписку з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (за наявності); засвідчену
в установленому порядку копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства (у довільній формі за підписом фізичної особи).
Документи для участі в конкурсі (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) які приймаються у робочі дні щодня з 8.00
до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, сектор організаційно-адміністративного
забезпечення регіонального відділення (каб. 807).
Кінцевий термін приймання заяв (реєстрація в регіональному відділенні) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди на відкритому засіданні конкурсної
комісії з участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день з
дати опублікування інформації про проведення конкурсу в додатку
до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» –
газеті «Відомості приватизації», який відбудеться в РВ ФДМУ по
Волинській області, за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 815.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у секторі оренди державного
майна РВ ФДМУ по Волинській області (тел. (0332) 72-91-14), або за тел./
факс (0332) 24-34-77.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 23,9 м2 на першому поверсі в будівлі курсантського екіпажу
за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25, що перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії.
Орган управління: Міністерство освіти науки України.
Основні умови проведення конкурсу.
1. Початковий розмір орендної плати становить 1 528,50 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2018 року, виходячи із вартості майна – 146 909,00 гривень, без урахування ПДВ, визначеної у звіті
про незалежну оцінку майна станом на 30.06.2018.
2. Мета оренди: надання копіювально-тиражувальних послуг на площі
13,9 м2; продаж спеціалізованої літератури на площі 8,0 м2; продаж канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, на площі 2,0 м2.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906).
Розмір гарантійного внеску становить – 9 171,00 грн без урахування
ПДВ. Реквізити рахунка на призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській області
АР Крим та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача 37317082001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172;
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право
оренди нерухомого майна – вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 23,9 м2 на першому поверсі в будівлі курсантського екіпажу
за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 25, що перебуває на балансі
Херсонської державної морської академії».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2018 р. порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Внесення орендної плати у розмірі за 6 (шість) місяців протягом 10
(десяти) робочих днів від дати укладення договору.
7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована
ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки до державного
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним
законодавством.
8. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі

звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
9. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його
пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування
орендованого майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення
заходів протипожежної безпеки.
10. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та
інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за
собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі, якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний
надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної
документації на здійснення невід’ємних поліпшень.
11. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки.
12. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
13. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених
орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
14. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного
(нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
15. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з
моменту укладення договору оренди.
16. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання
орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.
17. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з
кроком, який становить 20 % від найбільшого розміру орендної плати,
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
18. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
19. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної
діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 о 14.00
на 14-й календарний день після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий
строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з
понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю з 8.00 до 14.45, у передсвяткові дні – з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за
вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного
майна РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі у каб. 246
або за тел. (0552) 26-22-18.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки
конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 24.09.2018

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується балансі
Одеського національного морського університету, а саме:
частини нежитлового приміщення кухні на 1-му поверсі гуртожитку
№ 1 (інв. № 10320003) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, буд. 59;
частини нежитлового приміщення кухні четвертого поверху гуртожитку
№ 8 (інв. № 10320002) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, буд. 29;
частини нежитлового приміщення кухні 2-го поверху гуртожитку № 5
ОНМУ, (інв. № 10320006) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 59 конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди з ФОП Криницькою Олександрою Назарівною
(код за ЄДРПОУ 1409815187).

3 жовтня 2018 року
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

1 Державне
25592421, Державне підприємство «Укрриба»,
агентство
04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
рибного
тел. (044) 486-07-91
господарства
України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
76 283,00

Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: гребля земляна, А (інв. №1158)

25592421.72.ААЕЖАЖ499 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 30

дамби контурні 1-4 ставів (інв. №1159), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч.: контурна дамба №1, А;
контурна дамба № 2, Б; контурна дамба № 3, В; контурна дамба № 4, Г
наповнюючий канал, А (інв. №1160)

25592421.72.ААЕЖАЖ504 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 35
25592421.72.ААЕЖАЖ507 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 38
25592421.72.ААЕЖАЖ508 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 39
25592421.72.ААЕЖАЖ501 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 32

350 504,00

25592421.72.ААЕЖАЖ502 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 33

61 644,00

25592421.72.ААЕЖАЖ503 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 34

28 706,00

25592421.72.ААЕЖАЖ500 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 31

177 736,00

893,00

1 276,00

водонапуски зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1170), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: водонапуск,
1

25592421.72.ААЕЖАЖ509 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 40
25592421.72.ААЕЖАЖ505 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 36
25592421.72.ААЕЖАЖ492 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 23
25592421.72.ААЕЖАЖ493 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 24
25592421.72.ААЕЖАЖ497 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 28

водонапуск, 2; водонапуск, 3; водонапуск, 4; водонапуск, 5; водонапуск, 6
водовипуски зимувальних ставів № 1-6 (інв. № 1171), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: водовипуск,
1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск,5; водовипуск, 6

25592421.72.ААЕЖАЖ494 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 25

4 395,00

водовипуски маточних ставів № 1-8 (інв. №1172), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: водовипуск, 1;
водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5; водовипуск, 6; водовипуск, 7; водовипуск, 8

25592421.72.ААЕЖАЖ495 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 26

5 104,00

водовипуски маточних ставів 1-8 (інв. №1173), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: водовипуск, 1

25592421.72.ААЕЖАЖ496 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 27

3 318,00

25592421.72.ААЕЖАЖ498 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 29

12 121,00

25592421.72.ААЕЖАЖ506 Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Івонівці,
пров. Набережний (пров. Щорса), 37
Територія Бруслинівської сільської ради,
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Бруслинів,
вул. Миколи Короля (колишня Леніна), б/н

1 276,00

підпірні споруди наповнюючого каналу (інв. №1161), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: підпірна споруда № 1, І; підпірна споруда № 2, ІІ;підпірна споруда № 3, ІІІ
дамби земельні зимувальних ставів № 1-6 (інв. №1162), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: дамба
земляна № 1, А; дамба земляна № 2, Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна №
5, Д; дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна № 8, Ж; дамба земляна № 9, З
дамби земляні зимувальних ставів № 1-8 (інв. № 1163), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: дамба
земляна № 1, А; дамба земляна № 2, Б; дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна №
5, Д; дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7, Є; дамба земляна № 8, Ж; дамба земляна № 9, З
дамби земельні нерестових ставів № 1 – № 15 (інв. № 1164), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т. ч: дамба земляна №1, А; дамба земляна № 2, Б;
дамба земляна № 3, В; дамба земляна № 4, Г; дамба земляна № 5, Д; дамба земляна № 6, Е; дамба земляна № 7,Є; дамба земляна № 8, Ж; дамба земляна № 9, З; дамба земляна № 10, И; дамба земляна № 11,
І; дамба земляна № 12, Ї; дамба земляна № 13, Й; дамба земляна № 14, К; дамба земляна № 15, Л
дамба огороджувальна
водозабезпечувального ставу (інв. № 1165), у т. ч: дамба огороджувальна, А; верховинна споруда, І
шахтний водоскид, І, водозабезпечувального ставу (інв. № 1166)
донний водоспуск, І (інв. №1167)
водовипуск в/с 1-2 (інв. №1168), у т. ч: водовипуск,1; водовипуск, 2
водовипуск в/с 1-2 (інв. № 1169), у т. ч: водовипуск,1; водовипуск, 2

водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5; водовипуск, 6; водовипуск, 7; водовипуск, 8
водовипуски та водонапуски нерестових ставів № 1-5 (інв. № 1174), розміщені в заплаві р. Краснянка, у т.
ч: водонапуски, 1-3; водонапуски, 4-5; водонапуски 6-8; водонапуски 9-11; водонапуски, 12-15;
водовипуск, 1; водовипуск, 2; водовипуск, 3; водовипуск, 4; водовипуск, 5
донні водонапуски карантинних ставів (інв. № 1175), у т. ч: водонапуск № 1, І, водонапуск № 2, ІІ
2 Фонд
державного майна
України

максимально мета викоможливий
строк оренди ристання
20 років
Прісноводне
рибництво
(аквакультура)

90 257,00
2 710,00
58 684,00

893,00

1 276,00
4 395,00

Не увійшло під час приватизації до статутного (скла- Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: земляна низьконапірна дамба (гребля); водовипуск (шахтний во583 737,00;
2 роки 364 Прісноводне
деного) капіталу СВАТ «Жовтень» та перебуває на
доскид, суміщений з донним водовипуском)
83 398,00
дні
рибництво
позабалансовому рахунку Бруслинівської сільської
(аквакульради, 04329228, Вінницька обл., Літинський р-н, с.
тура)
Бруслинів, вул. Миколи Короля, 18
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій 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 – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Державна служба
статистики України
3 Фонд державного
майна України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна незалежною оцін- можливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
02497766, Українське державне підприємства по обслуговуванню іноземних та
Кафетерій з кімнатою
–
44100, Волинська обл., Ратнів112,5
555 375,00
1 рік
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 07362, Київська обл., відпочинку Б -1
ський р-н, с. Доманове, вул.
Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50, тел. (04598) 264-00-70
Лесі Українки, 19а
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Волин- Частина адміністратив- 02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м.
9,4
56025,00
2 роки 364 дні
ська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12, тел. (0332) 78-56-70
ної будівлі (літер А-9)
Луцьк, вул.Шопена,12
39950170, Державне підприємство «Управління справами Фонду державного
Готель «Лісова пісня» 39950170.8.НЖЦВВФ021 45001, Волинська обл., м. Ко5 774,7
8 898 342,25
10 років
майна України», 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/9, (044) 286-79-85, літер А-5
вель, бульв. Лесі Українки, 12
284-84-52
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Для розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
групи
Для розміщення офіса

Для готелю – 3 804,4 м2, для офісів – 1 412,8 м2, для торгівлі непродовольчими товарами – 38,2 м2, для кафе (бару), що не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 446,2 м2, для кафе
(бару), що здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 72,7 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській 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 – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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)

1 Міністерство внутрішніх
справ України

найменування

08671024, Новомосковський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській Частина даху
області, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 7, тел. (05693) 7-31-66

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
майна
максимально
загальна вартість
незалежною можливий строк
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди

місцезнаходження

08671024.1.НБРЧШЮ081 м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, 19

35

195 001,00

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
1 рік
Інше використання нерухомого майна (виготовлення кулінарної продукції) розміщення офіса
7 років
Інше використання нерухомого майна (для рибогосподарських потреб)
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів масової
інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами (без права здійснення рекламної діяльності)
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

2 Державне космічне агент- 14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криво- Нежитлові вбудовані приміщення
РМЙЙМК2519
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
335
524 843,00
ство України
різька, 1, тел. 34-39-04
3 Державне космічне агент- 14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криво- Нежитлові вбудовані приміщення
РМЙЙМК1293
м. Дніпро, вул. Криворізь80,6;
456 347,00
ство України
різька, 1, тел. 34-39-04
ка, 20
7,6
4 Державне агентство рибного 25592421, ДП «УКРРИБА», м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) Донний водовипуск виросного ставу; 25592421.49.ЧВБИВЧ057; Дніпропетровська обл., Павло–
224 575,00
господарства України
486-07-91
роздільна дамба виросного ставу
25592421.49.ЧВБИВЧ056 градський р-н, с. Кочережки
5 Міністерство енергетики
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», ДніпропеНежитлові вбудовані приміщення
05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малинов16,72
41 627,00
та вугільної промисловості тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056)
ського, 76
України
756-82-09
6 Міністерство енергетики
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетров- Нежитлові вбудовані приміщення
05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європей184,8
1 566 550,00
та вугільної промисловості ська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
ська, 15
України
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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 – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ 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
вартість майна за
загальна
місцезнаходження
незалежною оцінплоща, м2
кою, грн

максимально можливий
строк оренди

мета використання

1 Національна поліція
40109189, Управління поліції охорони в Донецькій області, 87515, ДонеЧастина нежитлового вбудованого приміщення
08596860.14. ЖЖАИ- Донецька обл., м. Слов’янськ,
1,0
6 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення інформаційноУкраїни
цька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 84, тел. (0629) 58-70-31
1-го поверху адміністративної будівлі
КУ785
вул. Вчительська, 47
платіжного термінала
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна казначей38026444, Управління Державної казначейської служби України у Тис- Приміщення гаража
38026444.1.АААДЕГ193 Івано-Франківська обл.,
30,8
85 716,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу
ська служба України
меницькому районі Івано-Франківської області
м.Тисмениця, вул. Галицька, 15
станом на 31.07.2018
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс
(0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ 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 нозагальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство інфраструктури
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., Приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажир—
Київська обл., м. Бориспіль,
10,0
941 920,00
1 рік
Розміщення громадської
України
м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
ського термінала «D» (інв. № 47578)
Аеропорт
спілки
2 Міністерство оборони України
Державне підприємство «Київський військовий деревообробний завод», Приміщення № 2 – № 8 в будівлі адмінкор—
Київська обл., смт Коцюбин66,9
470 100,00
2 роки 11 місяців
Розміщення сауни
08298, Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьов, 17
пусу (інв. № 4)
ське, вул. Пономарьов, 17
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління
Державне агентство водних
ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

3 жовтня 2018 року

найменування
Площадка з щебеневим
покриттям № 21

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
05379205.40.УТЧБИЮ009 вул. Текстильна, 30а, м.
Для складування будівельних
816,0
244
430,00
2
роки
11
місяців
Тернопіль
матеріалів
реєстровий номер майна

місцезнаходження

№ 80 (1204)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
2 Державне агентство водних
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
Площадка з щебеневим 05379205.40.УТЧБИЮ008 вул. Текстильна, 30а, м.
Для складування матеріалів
126,0
38 560,00
2 роки 11 місяців
ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51
покриттям № 20
Тернопіль
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ 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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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 Міністерство освіти 02125668, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 16602, Чер- Частина нежитлового приміщення першого повер- 02125668.1.ВЖЦЦИУ014 Чернігівська обл., м. Ніжин,
4,0
12 478,29
2 роки 364 дні
Надання побутових послуг (розміі науки України
нігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, тел.: (04631) 7-19-67, 2-53-09
ху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3
вул. Воздвиженська, 3б
щення пральних автоматів)
2 Міністерство освіти 02125668, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 16602, Чер- Частина нежитлового приміщення п’ятого поверху 02125668.1.ВЖЦЦИУ015 Чернігівська обл., м. Ніжин,
3,0
9 354,71
2 роки 364 дні
Надання побутових послуг (розміі науки України
нігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, тел.: (04631) 7-19-67, 2-53-09
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4
вул. Воздвиженська, 3а
щення пральних автоматів)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по
Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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

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

найменування

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
малої приватизації – окремого майна

 1. Найменування об’єкта оцінки: інженерна споруда «Басейн бризкальний», що обліковується на балансі ВАТ «Содовий завод» (ЄДРПОУ 00204895).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів): 1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних
засобів: 0 грн станом на 31.12.2017. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 84101,
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 4,14 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки споруд, зокрема аналогічного функціонального призначення або виробничого призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху
№ 1-19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною
площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною площею 393,4 м2 (колишня
їдальня, інв. № 672), що обліковуються на балансі ТДВ «СІНІАТ» (код за ЄДРПОУ 00290601). Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: 84507, Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й,
буд. 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на
аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Замовник та платник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів: 0 грн станом на 31.12.2017. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): 84507, Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й,
буд. 3. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,760 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 15 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх)
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 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.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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: будівля магазину «Дари лісів» площею 473,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Житомирське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Миру, 69. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Баранівський О. П. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 2 300,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням – адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна, нерухомість закладів громадського
харчування, виробнича, виробничо-складська, складська нерухомість.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення площею
15,2 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «КЛІМПОРТ». Очікувана найбільша ціна
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послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі
Житомирського державного технологічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Ю. Л.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі
Житомирського державного технологічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103б. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Ю. Л.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі
Житомирського державного технологічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 132. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Ю. Л.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення площею
123,8 м2 в будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі Малинського
лісотехнічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Малинський р-н, с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 8а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Дзюбенко О. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20
лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта 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 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 (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 5 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 РВ ФДМУ 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 РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412)
42-04-18).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області 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: нежитлові приміщення № 25, 26, 27, 28 загальною площею 71,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу Львівського поліграфічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
пл. Митна, 1. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 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, пл.
Митна, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Голоско Юрій Миколайович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3, 4 і
частини № 2 площею 137,0 м2) загальною площею 145,0 м2 на першому поверсі котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кирила
і Мефодія, 4. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені
Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Кирила і Мефодія, 4. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «АТ ЗАХІДЕНЕРГО».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ.
«Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «7 ЯСЕН».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1, № 2 – 3 000,00 грн, для об’єкта № 3 – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єктів № 1, № 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 2 – виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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 (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 РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
2
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м
1 Нежитлове приміщення 25,6
другого поверху в будівлі учбового корпусу
2 Нежитлові приміщення
магазину

84,4

Адреса об’єкта
Балансоутримувач
Дата оцінки
оцінки
м. Миколаїв,
Національний університет 30.09.18
вул. Кузнецькораблебудування ім.
ка, 5
Адм. Макарова
м. Миколаїв,
ДП «Племрепродуктор
вул. Веселинів- «Степове»
ська, 14б

30.09.18

3 Спортивний зал з допо- 216,5
міжними приміщеннями
(душові, роздягальні,
службові приміщення)

м. Миколаїв,
вул. Пушкінська, 73

Миколаївський коледж
30.09.18
транспортної інфраструктури Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна

4 Нежитлові приміщення
матеріально-технічного
складу

190,0

Миколаївське міжрайонне 30.09.18
управління водного господарства

5 Нежитлове вбудоване приміщення
восьмого поверху
дев’ятиповерхової адміністративної будівлі
6 Будівля «Берлин», до
складу якої входять:
одноповерхова будівля
«Берлин»;
збірник рідини;
підпірна стінка;
бетонне замощення з
бордюром;
оглядові колодязі (3
шт.);
опори освітлення (6 шт.)

16,17

м. Миколаїв, Велика Корениха,
вул. Очаківська, 1а
м. Миколаїв,
просп. Миру, 34

ДП «Миколаївський
науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою»

30.09.18

м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 3

ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП
«Южно-Українська АЕС»

30.09.18

824,5;
44,3;
32,5 пог.
м;
2910,5;
81,4
пог. м
загальна
площа
3779,3;
113,9
пог. м

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
№
2
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата оцінки
1 Частина нежитлового
28,0
Миколаївська обл.,
Управління Держав- 30.09.18
приміщення першого
смт Врадіївка, вул. Ге- ної казначейської
поверху адмінбудівлі
роїв Врадіївщини, 139 служби України у
Врадіїському районі Миколаївської
області
2 Нежитлові вбудовані
221,9 Миколаївська обл.,
Державне підпри- 30.09.2018
приміщення № 1-7,
м. Новий Буг, вул. Гру- ємство «Державний
№ 1-8, № 1-9, № 1-10,
шевського, 2
центр сертифікації
№ 1-11, № 1-12,
і експертизи сіль№ 1-13, № 1-14,
ськогосподарської
№ 1-15, № 1-16,
продукції»
№ 1-17, № 1-19,
№ 1-20



3 жовтня 2018 року

6

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
2
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м
3 Частина холу першого
1,0;
поверху шестиповер1,0
хової будівлі головного
учбового корпусу;
частина холу першого
поверху старого учбового корпусу
4 Частина нежитлового
2,0
підвального приміщення гуртожитку № 1
5

Об’єднаний складський блок

Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримувач Дата оцінки

м. Миколаїв, просп.
Героїв України, 9;

Національний
30.09.18
університет кораблебудування імені
м. Миколаїв, вул. Куз- адмірала Макарова
нецька, 5
м. Миколаїв, вул. Погранична, 82

1 766,0

Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 28а

6 Будівля гаража малої
механізації

481,4

м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12

7 Будівля мийки

112,7

м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12

Чорноморський
національний університет ім. Петра
Могили
ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується
у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС»
ДП «Миколаївський
морський торговельний порт»
ДП «Миколаївський
морський торговельний порт»

30.09.18

30.09.18

30.09.18
30.09.18

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ
ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно з законом; підтвердних документів; 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 про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) повинні
містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки –
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за призначенням, приміщення,
частини будівель.
На конверті 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.
До підтвердних документів належать: 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).
Інформація про претендента містить: інформацію про наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у
трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення) – 2,5 тис. грн; окремо розташована будівля – 4,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по
Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі гуртожитку площею
144,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Драгоманова, 21в. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення 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: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «Лебединий – Буд». 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): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані приміщення площею
14,58 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя Романа, 9. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Лебединий – Буд». 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): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 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 розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на
якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – державного пакета акцій розміром 25,00 %
статутного капіталу Приватного акціонерного товариства
«Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство
«Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» (далі – ПрАТ
«Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»).
Місцезнаходження товариства: 08300, Київська область, м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 04685271.
Розмір статутного капіталу товариства: 4 064 151,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 4064152 штук, що становить 25,0% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2018 – 3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД - 01.64 – оброблення насіння для відтворення.
Основна номенклатура – оброблення насіння для відтворення.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання. Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди,
нежитлові приміщення тощо):
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні;
у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні;
у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні;
у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого
майна відомості відсутні.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
за останні три роки та останній звітний період:
за 2015 р.
за 2016 р.
за 2017 р. за I півріччя
2018 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
1229,7
1296,2
1802,9
1087,1
Дебіторська заборгованість, тис. грн
392,3
340,9
391,8
324,6
Кредиторська заборгованість, тис. грн
1648,7
1684,0
1682,7
1682,7
Рентабельність, %
-0,089
0,0
-0,006
-0,055
Вартість активів, тис. грн
4675,4
4710,5
4709,1
4709,0
Вартість власного капіталу, тис. грн
3026,7
3026,5
3026,4
3026,4
Величина чистого прибутку, тис. грн
-1,1
0,0
-0,1
-0,6
Фінансово-господарський стан
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
Значення показника
№
Назва показника
півріччя
з/п
за 2015 р. за 2016 р. за 2017 р. I 2018
р.
1
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
7
7
3
3
2
Первісна вартість основних фондів, тис. грн
6499,8
6642,0
6721,1
6721,1
3
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
2608,9
2715,9
2747,4
2747,4
4
Знос основних фондів, %
59,86
59,11
59,12
59,12
5
Чистий прибуток, тис. грн
-1,1
0,0
-0,1
-0,6
6
Прострочена заборгованість з виплати заробіт6,6
1,7
0,0
0,0
ної плати, тис. грн
7
Прострочена заборгованість перед бюджетом,
0,0
0,0
0,0
0,0
тис. грн
8
Прострочена заборгованість із страхування,
0,0
0,0
0,0
0,0
тис. грн
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.10.2018.
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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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Об’єкт, що повертається в державну власність.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна ділянка
державної власності за адресою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним
житловим будинком, який на ній розташований. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Харківська обл., смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська),
27. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта
аукціону – земельної ділянки державної власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного
будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований.
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:
0.06 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): державна. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки(ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):
–. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.06.2017. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки: 6 800,00 грн. Строк виконання робіт:
10 календарних днів. Замовником та платником оцінки виступає РВ ФДМУ по
Харківській області.
По об’єкту оцінки претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ
по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка
складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 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 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 РВ ФДМУ 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 РВ ФДМУ 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).

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

мала приватизація
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 2

Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу
з діловодства РВ ФДМУ 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.

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 державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч» у кількості 4064152 штук акцій, що становить 25% статутного капіталу товариства, 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 державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч» має 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 акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення
25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта
господарювання (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:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 508 019,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 50 801,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти;
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
Київській області;
Код ЄДРПОУ 19028107;
Рахунок № 37187003001567 (для перерахування реєстраційного внеску)
МФО 821018;
Банк ГУ ДКСУ у Київській області;
Рахунок № 37315077016365 (для перерахування гарантійного внеску);
МФО 820172;
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ;
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській області;
Адреса: 03039, просп. Голосіївський, 50, м. Київ, Україна;
Рахунок 25201000000006.840;
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»;
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна;
МФО 320478;
Код за ЄДРПОУ 23697280;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.45 за місцезнаходженням об’єкта: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5. ПІБ контактної особи на об’єкті: Козинець Олег Васильович – керівник,
тел. (04595) 7-24-74.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області, 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, е-mail:kyiv_region@spfu.gov.ua, телефон (044) 200-25-31.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 30.07.2018 № 689.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000142-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 5 080,19 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області про приватизацію окремого майна – частини
нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 загальною
площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А –
група приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2,
ґанок, ґанок (сауна).
Місцезнаходження об’єкта: 08300, вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль,
Київська обл., Україна.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням
за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру
місячної орендної плати, строку дії договору оренди.
Рішенням господарського суду м. Києва від 27.02.2017 справа № 910/279/17
договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, № 1256
від 04.11.2011 розірвано.
Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.03.2018 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі
№ 752/27534/17 за позов Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
до фізичної особи – підприємця про стягнення заборгованості з орендної плати
та повернення державного майна.
На даний час триває розгляд справи.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону: 30.10.2018.
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 окремого майна – частини нежитлової будівлі літ. А – групи
приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна), 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 даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 687 700,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 68 770,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Київській області витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з метою визначення
його стартової ціни у розмірі 4100,00 грн у 10-денний строк з дати укладення
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення опе-
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раторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об'єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов′язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00, п’ятниця
– з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням: 08300,
вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль, Київська обл., Україна.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 30.07.2018 № 695.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-PS-2018-09-28-000033-3
Крок аукціону для:
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 6 877,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – гаража
загальною площею 20,1 м2 за адресою: 34600, Рівненська область,
м. Березне, вул. Київська, 5а/4
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна –
гараж загальною площею 20,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028, м. Рівне,
вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс: (0362) 26-68-04, 26-59-27
Відомості про об’єкт приватизації:
гараж являє собою вбудоване приміщення загальною площею 20,1 м2 одноповерхової будівлі гаражів. Технічний стан будівлі – задовільний. Фізичний
знос основних конструктивних елементів – 37 %. Стан опорядження приміщення
в задовільному стані. З інженерних мереж наявне електроосвітлення. Висота
приміщення – 2,95 м. Наявна оглядова яма.
Відомості про земельну ділянку: межі, площа, місце розташування, правовий режим земельної ділянки під гаражем не встановлені. Орієнтовно земельна
ділянка перебуває у землях запасу, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид земельних угідь – забудовані землі, у тому числі землі
громадського призначення.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 жовтня 2018 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 без умов, 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 встановлюється 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 без умов – 34901 грн 00 коп. (тридцять чотири тисячі дев’ятсот
одна гривня 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3490,10 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17450 грн 50 коп. (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят
гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1745,05 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 17450 грн 50 коп. (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1745,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на остаточну
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 %
протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню ФДМУ по
Рівненській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 3450,00 грн (три тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

№ 80 (1204)

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.
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
3. 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 ФДМУ: http://www. spfu.gov.ua/ua/
regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 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.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000098-1.
Період між аукціоном:
період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 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 – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 349,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 174,51 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) – 174,51 грн.
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 вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової
будівлі, будівлі гаража № 1, загальною площею 51,9 м2 за
адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – нежитлова будівля, будівля
гаража № 1, загальною площею 51,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028, м. Рівне,
вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс: (0362) 26-68-04, 26-59-27.
Відомості про об’єкт приватизації:
гараж являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею
51,9 м2, фундамент – бутовий стрічковий, стіни та перегородки цегляні, покрівля шифер, перекриття дерев’яне, підлога – цементна стяжка, двері та вікна дерев’яні.
Межі, площа, місце розташування, правовий режим земельної ділянки не
встановлені. Земельна ділянка використовується Головним управління статистики у Рівненській області, право користування яким не посвідчено, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови, вид земельних угідь – забудовані землі, у тому числі землі громадського призначення.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 жовтня 2018 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 без умов, 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 встановлюється 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 без умов – 30819 грн 45 коп. (тридцять тисяч вісімсот
дев’ятнадцять гривень 45 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3081,95 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15409 грн 73 коп. (п’ятнадцять тисяч чотириста дев’ять
гривень 73 копійки).
Розмір гарантійного внеску – 1540,97 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 15409 грн 73 коп. (п’ятнадцять тисяч чотириста дев’ять гривень
73 копійки).
Розмір гарантійного внеску – 1540,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Рівненській 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.
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
3. 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 ФДМУ: http://www. spfu.gov.ua/ua/
regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
учасником у разі визнання його переможцем електронного 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 купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000103-1.
Період між аукціоном:
період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 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 – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 308,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 154,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) – 154,10 грн.
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 вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової
будівлі, будівлі гаража № 2, загальною площею 34,4 м2 за
адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44б
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – нежитлова будівля,
будівля гаража № 2 загальною площею 34,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028, м. Рівне,
вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс: (0362) 26-68-04, 26-59-27.
Відомості про об’єкт приватизації:
нежитлове одноповерхове приміщення гаража загальною площею 34,4 м2,
фундамент – бутовий стрічковий, стіни цегляні, покрівля шифер, перекриття дерев’яне, підлога – цементна стяжка, двері дерев’яні та металеві, вікна
дерев’яні. Наявна оглядова яма.
Межі, площа, місце розташування, правовий режим земельної ділянки не
встановлені. Земельна ділянка використовується Головним управління статистики у Рівненській області, право користування яким не посвідчено, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови, вид земельних угідь – забудовані землі, у тому числі землі громадського призначення.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 жовтня 2018 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 без умов, 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 встановлюється 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 без умов – 22841 грн 40 коп. (двадцять дві тисячі вісімсот
сорок одна гривня 40 копійок)
Розмір гарантійного внеску – 2284,14 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11420 грн 70 коп. (одинадцять тисяч чотириста двадцять
гривень 70 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1142,07 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 11420 грн 70 коп. (одинадцять тисяч чотириста двадцять гривень 70 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1142,07 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
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Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Рівненській 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.
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних
та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
3. 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 ФДМУ: http://www. spfu.gov.ua/ua/
regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
учасником у разі визнання його переможцем електронного 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 купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000102-1.
Період між аукціоном:
період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 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 – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 228,41 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 114,21 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) – 114,21 грн.
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 вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

херсонська область,
арк та м. севастополь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про
приватизацію об’єкта малої приватизації – пакета акцій у розмірі
23,000 %, що належить державі у статутному капіталі публічного
акціонерного товариства «Індустріальна скляна компанія» (код за
ЄДРПОУ 35568570)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Повне найменування товариства – публічне акціонерне товариство «Індустріальна скляна компанія».
Місцезнаходження товариства: пров. Янтарний, 2, м. Херсон.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 35568570.
Розмір статутного капіталу товариства – 68 346,2 тис. грн.
Пропонується до продажу – пакет акцій у розмірі 23,000 %, що належить
державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Індустріальна скляна компанія» у кількості 62 878 500 штук.
Середньооблікова чисельність працівників – 5 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 23.13 Виробництво порожнистого скла.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за наявності) – Товариство не здійснює господарську діяльність.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
Чистий прибуток
Кредиторська Дебіторська забор- Залишкова вар(збиток), тис. грн заборгованість, гованість, тис. грн тість необоротних
тис. грн
активів, тис. грн
2014 р.
-16,00
16136,00
9169,00
56632,00
9 місяців 2015 р.
-515,00
16527,00
9153,00
56510,00
2016 р.
-63,30
16561,30
9125,10
56510,00
2017 р.
-49,60
16626,90
9132,80
56510,00
Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 02.07.2012 порушено провадження у справі № 5024/948/2012 про банкрутство товариства.
Введено процедуру санації підприємства. Затверджено план санації підприємства. Загальний розмір вимог конкурсних кредиторів – 26 715 091,33
грн. У процесі реалізації плану санації очікується отримання коштів в розмірі
32 000 000,00 грн.
Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку,
на якій розташовано об’єкт (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, інформація про особу,
якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне
використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними: за даними арбітражного керуючого, виробниче обладнання заводу відсутнє, більшість будівель та споруд заводу зруйновано. Згідно з даними Реєстру речових прав на нерухоме майно, товариство володіє такими
об’єктами нерухомого майна: будівля здравпункту, А, будівля прохідної заводу, А1, будівля заводоуправління А2,А3, будівля офіса, А4, велосипедний
майданчик, А5, будинок сторожки № 1, А6, будівля машинованного головного
корпусу МВЦ 1, Б, будівля механічного цеху, В, В1, будівля ливарного цеху,
Д1, підстанція трансформаторна, Л2, кузнечний цех-монтажна майстерня,
Д, будівля підготовки склобою, Е3, Е4, будівля цеху скловиробів (МВЦ-2),
Ж,Ж1, будівля котельного цеху, З, будівля цеху склоплитки (МВЦ-3), Л, Л1Л9, Н, Н1, Н2, склад готової продукції біля (МВЦ – 3), М, М2, М3, М4, будівля
водонасосної, О,О1,О2,О3, пункт заміру газу, С, будівля складського цеху, Т,
механізований склад сировини, Т1, будівля компресорного цеху, У, будівля
дизельної, У1, трансформаторна підстанція, У7, У8, будівля побутових приміщень електроцеху, У2, будівля керамічного цеху, У3, У4,У5, ваги автомобільні,
Ф, Ф1, склад готової продукції, У6, Х, ангар модульний в комплекті, Х1, будівля майстерні з ремонту електровантажівок, Х2, склад, навіс, Ц, Ц1, Ц2, Ц3,
без каркасне перекриття, Ш1, Ш2, склад готової продукції, Ю1-Ю10, ангар
модульний в комплекті, Я, будівля матеріального складу, Я1, Я2, Я3, Я9-Я12,
пост охорони № 1, Я5, будівля магазину «Океан», Я4, Я6, Я7, Я8, огорожа,
№ 1-9, 14-20, 37-47, резервуари, № 27, 28, мазутосховище підземне, № 29,
димова труба, № 21, басейн і насосна зворотнього водопостачання, № 30,
мостіння, № 1, залізнична колія, № 45, будівля управління ділянки, Р1, Р2,
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гараж-майстерня-кладова ділянкуип/п, Р3,Р4, склад ділянки п/п, Р, огорожа
№ 10-13, 36, мостіння, № ІІ.
ПАТ «Індустріальна скляна компанія використовує на умовах оренди такі земельні ділянки: № 1 площею 12,7354 га, кадастровий номер
6510136300:30:005:0006; № 2 площею 1,0586 га, кадастровий номер
6510136300:30:005:0025; № 3 площею 0,0114 га, кадастровий номер
6510136300:30:005:0007, які належать на праві власності Херсонській міській раді. Цільове призначення земельних ділянок: землі підприємств іншої
промисловості, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики оборони та іншого призначення. Підстава виникнення речового права: договір
оренди земельної ділянки від 11.06.2009, зареєстрований 06.08.2009 в книзі
4АА001970 запис № 040971300217, строк дії – до 28.04.2034, з правом пролонгації; договір оренди земельної ділянки від 11.06.2009, зареєстрований в
книзі 4АА001970 запис № 040971300218, строк дії – до 28.04.2034, з правом
пролонгації; договір оренди земельної ділянки від 11.06.2009, зареєстрований
06.08.2009 в книзі 4АА001970 запис № 040971300219, строк дії до 28.04.2034,
з правом пролонгації.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо – відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону – аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону – 31 жовтня 2018 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 травня 2018 року № 432 (далі –
Порядок), зі змінами.
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 пакета акцій у розмірі 23,000 %, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Індустріальна скляна
компанія» у кількості 62 878 500 штук, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018
№ 2269-VIII (далі – Закон) та Порядку.
Покупець пакета акцій у розмірі 23,000 %, що належить державі у статутному
капіталі публічного акціонерного товариства «Індустріальна скляна компанія»,
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону.
Відповідно до вимог статті 20 Закону у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного
майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання
(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:
аукціону з умовами – 15 719 625,00 грн (п’ятнадцять мільйонів сімсот
дев’ятнадцять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 00 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 859 812,50 грн (сім мільйонів вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот дванадцять гривень 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій –7 859 812,50 грн (сім мільйонів вісімсот п’ятдесят
дев’ять тисяч вісімсот дванадцять гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 571 962,5 грн (один мільйон п’ятсот сімдесят одна
тисяча дев’ятсот шістдесят дві гривні 50 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 785 981,25 грн (сімсот вісімдесят
п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят одна гривня 25 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 785 981,25 грн (сімсот вісімдесят п’ять тисяч
дев’ятсот вісімдесят одна гривня 25 коп.).
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн (сімсот сорок чотири гривні 60 коп.).
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації
ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію
для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
3. Відчуження акцій, обтяжених зобов’язаннями, можливе виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок
надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного
майна України.
4. Забороняється подальше відчуження придбаного об’єкта шляхом його
дроблення до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без
збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами аукціону.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять невиконані зобов’язання, що були передбачені договором
купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.
7. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не раніше
дати отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію
(у разі необхідності).
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта
до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору
купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною
цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на такий об’єкт
зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
10. Покупець пакета акцій у розмірі 23,000 %, що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Індустріальна скляна
компанія», у кількості 62 878 500 штук зобов’язаний забезпечити в межах корпоративних прав:
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від
дати переходу права власності на пакет акцій у розмірі 23,000%, що належить
державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Індустріальна скляна компанія».
11. Покупець зобов’язаний забезпечити надання соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства в межах корпоративних прав.
12. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше 5 років.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків в 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, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення 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 в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного внеску);
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ;
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 21295778;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47;
Рахунок 25305218539400;
Банк одержувача Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»;
Адреса вул. Андрієвська, 2/12, м. Київ, Україна;
МФО 351005;
Код ЄДРПОУ 21295778;
Призначення платежу (обов’язково вказати за що);
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region;

Над номером працювали:
В. П. Борківська;
О. В. Царуліца;
Т. м. утеченко

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine;
Account: 25305218539400;
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank;
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine;
MFO 351005;
SWIFT: KHABUA2K;
Code YeDRPOU: 21295778;
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/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням підприємства: пров. Янтарний, 2, м. Херсон, Херсонська область.
ПІБ контактної особи на об’єкті – керуючий санацією ПАТ «Індустріальна
скляна компанія» Ляшко Олександр Віталійович, моб. тел. (050) 579-34-10.
Найменування організатора аукціону, адреса, номер телефону, час
роботи служби з організації аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: прос. Ушакова, 47, м. Херсон, адреса веб-сайта організатора
аукціону: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kherson.html, час роботи пн.-чт. з
8.00 до 17.00, пт. з 8.00 до 15.45, тел. для довідок (0552) 22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
від 01.10.2018 № 488.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000018-3.
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 – 157 196, 25 грн (сто п’ятдесят сім тисяч сто дев’яносто
шість гривень 25 коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 78 598,13 грн (сімдесят вісім тисяч
п’ятсот дев’яносто вісім тисяч 13 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 598,13 грн (сімдесят вісім тисяч п’ятсот
дев’яносто вісім тисяч 13 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на
веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з яким адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

прийнято рішення
про приватизацію
херсонська область,
арк та м. севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 489 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Будівля складу ядохімікатів площею 93,1 кв. м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а? шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 490 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Цех по в’язці
віників площею 758,5 кв. м», що перебуває на балансі Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 491 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Залізобетонна
огорожа протяжністю 108 пог. м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 492 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Трансформатор», що перебуває на балансі Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою:
Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а,
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 493 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Навіс цеху
по в’язці віників площею 180 кв. м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 494 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Склад мінеральних добрив площею 50 кв. м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 495 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Будівля ларька загальною площею 18,4 кв. м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 5, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 496 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Будівля клубу загальною площею 211 кв. м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 1, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 497 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Будівля складу матеріалів площею 82,5 кв.м», що перебуває на балансі Державного
підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 498 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Господарча
будівля площею 55,4 кв.м», що перебуває на балансі Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 499 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Господарча
будівля площею 7,7 кв. м», що перебуває на балансі Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 НаказомРВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севатополі від 01.10.2018 № 500 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: «Водозабірний
вузол площею 34,8 кв. м», що перебуває на балансі Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство» та розташований
за адресою: Херсонська обл., Олешківський район, с. Великі Копані, вул.
Леніна, 3а, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
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