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мала приватизація
результати продажу
Львівська область
Інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 9', 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 89,4 м2, розташовані на 1-му поверсі будівлі А-2, за адресою: Львівська обл., м. Городок,
майдан Гайдамаків, 25-26; балансоутримувач – Городоцька районна державна адміністрація Львівської
області (ЄДРПОУ 04056463). Приватизовано фізичною особою Горак Нелею Андріївною, яка визнана
переможцем електронного аукціону, за 933 333,6 грн, у тому числі ПДВ – 155 555,6 грн.

продаж об’єктів малої приватизації
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будинок мисливця, літер «А-1», загальною
площею 171,7 м2 за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, с.Лобачівка, вул.Берестецька, 2
1. Інформація про об’єкт малої приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
будинок мисливця, літер «А-1», загальною площею 171,7 м2
за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, с. Лобачівка, вул.Берестецька, 2.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Горохівське лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ
13350807) за адресою: вул. Берестецька, 2, м. Горохів, 45700, тел. (03379) 22178.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації.
Об’єкт приватизації – будинок мисливця, літер «А-1», загальною площею 171,7 м2 за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, с. Лобачівка, вул. Берестецька, 2.
Будівля одноповерхова з підвалом, цегляна. Матеріал зовнішніх стін – цегла, покрівля – шифер,
підлога – цемент, фундамент – бетон.
Рік будівництва – 1959, перебуває в незадовільному стані.
Земельна ділянка розташована: Горохівський р-н, с. Лобачівка, вул. Берестецька, 2, земельна ділянка площею: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 05 листопада 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 без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні – 32410,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 16205,29 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16205,29 грн;
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні – 3241,06 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1620,53 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1620,53 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для гарантійного
внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області
Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів з дня укладення договору
купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його
розташування з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби організації аукціону:
РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.:
24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька Наталія
Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення
ФДМУ по Волинській області від 02.10.2018 № 429.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000128-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про
приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 324,11 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 162,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 162,05 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/.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного
підприємства державний шовкорадгосп «Криворізький» за адресою: Дніпропетровська обл.,
Криворізький район, селище Лісопитомник, вул. Шевченка, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного
підприємства державний шовкорадгосп «Криворізький».
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криворізький район, селище Лісопитомник, вул. Шевченка, 9.
Код ЄДРПОУ: 00693322.
Середньооблікова чисельність працівників: 8 осіб.
Основні види діяльності за КВЕД:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
01.49 Розведення інших тварин;
01.63 Післяурожайна діяльність;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
Обсяг та номенклатура продукції: основна діяльність підприємства – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Обсяг реалізації склав 4 219,0 тис. грн, у
тому числі: 2015 рік – 932,0 тис. грн, 2016 рік – 999,0 тис. грн, 2017 рік – 1 795,0 тис. грн, І півріччя 2018
року – 493,0 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 року
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
932
999
1 795
493
Чистий фінансовий результат, тис. грн
20
- 183
41
4
Первісна вартість основних засобів, тис. грн
638
2 136
2 136
2 136
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн
89
1 574
1 294
1 154
Вартість активів, тис. грн
2 198
9 733
9 448
9 450
Вартість власного капіталу, тис. грн
2 058
9 380
9 421
9 425
Дебіторська заборгованість, тис. грн
8
11
114
18
Кредиторська заборгованість, тис. грн
140
353
27
25
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якій розташовано
підприємство, умови користування ними: комплекс будівель та споруд з багаторічними насадженнями
за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, селище Лісопитомник, вул. Шевченка, 9. Будівлі та споруди у кількості 13 одиниць: адміністративна будівля, гараж, склад, шовководня 4 одиниці,
вагова, листосховище, вбиральня, ток, комора сільгоспінвентарю – 2 одиниці. Транспортні засоби у
кількості 5 одиниць: трактори – 3 одиниці, причіп, автомобіль ГАЗ. Сільськогосподарське обладнання
та техніка у кількості 20 одиниць. Оргтехніка та інвентар у кількості 16 одиниць. Багаторічні насадження:
шовковиці – 61 одиниця, маточник – 3 одиниці, лісосмуга – 9 одиниць. Умови користування – комплексне використання для проведення сільськогосподарської діяльності.
Відомості про земельні ділянки:
земельні ділянки (кадастровий номер 1221884700:05:001:0346, 1221884700:05:001:0347) загальною
площею 213,0 га. Склад земельних угідь: рілля – 130,9185 га, сади – 60,0122 га, полезахисні лісосмуги –
10,9525 га, пасовища – 5,7264 га, під господарськими шляхами і прогонами – 0,3472 га, під господарськими будівлями і спорудами – 5,0442 га. Земельні ділянки розташовані: Новопільська сільська рада,
Криворізький район, Дніпропетровська обл. (державні акти на право постійного користування земельною
ділянкою від 06.02.2009 серія ЯЯ № 041372, від 06.02.2009 серія ЯЯ №041392). Цільове призначення
земельних ділянок – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних
речовин у навколишнє природне середовище 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 (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».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 29 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, 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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 9 199 650,59 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 599 825,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 599 825,30 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10% (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 919 965,06 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 459 982,53 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 459 982,53 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент укладення договору купівліпродажу єдиного майнового комплексу протягом п’яти років; погашення наявної заборгованості підприємства; недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами; забезпечення
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соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності
згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна»; дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання
усіх 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 у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок
подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
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-prozorroprodazhi-cbd2.
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, кімн. 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 03.10.2018 № 12/01-129-РП
«Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-27-000008-1.
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 – 91 996,51 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 45 998,25 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45 998,25 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 уклад відповідний договір:
https://prozorro.sale/.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській
області про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59
(балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 59.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартирний житловий
будинок загальною площею 83,5 м2. Об’єкт збудований із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі
до будівництва не підведені.
Територія не впорядкована, заросла чагарниками. Об’єкт не охороняється, корисно не використовується, піддається несанкціонованому демонтажу та негативному
впливу природно-кліматичних факторів, поступово руйнується.
Будівництво розпочате та незавершене орієнтовно в 1985 році. Проектна документація не збереглася. Рівень будівельної готовності об’єкта не завершеного будівництвом житлового будинку за даними технічного паспорту становить 47,0 %. Робота
з консервації об’єкта не проводилась, загальний фізичний стан незадовільний.
Об’єкт приватизації розташовується в периферійній селітебній частині населеного пункту в зоні садибної одноповерхової забудови. Має не досить зручну пішохідну
та автотранспортну доступність. Вулиця немає твердого асфальтового покриття та
мінімум необхідних інженерних мереж – електропостачання.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна
ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 116,0 м2.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 59 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 551,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан протягом
п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі.
2. Сплата покупцем послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі
купівлі-продажу, в сумі 4160,00 грн (договір від 20.06.2018 № 9-06/18-ПР).
3. При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
4. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області

10 жовтня 2018 року

Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Фонду державного майна України від 02.10.2018 №534.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 55,10 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 Сумській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок
за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартирний житловий
будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі
до будівництва не підведені.
Територія не впорядкована, заросла чагарниками. Об’єкт не охороняється, корисно не використовується, піддається несанкціонованому демонтажу та негативному
впливу природно-кліматичних факторів, поступово руйнується.
Будівництво розпочате та не завершене орієнтовно в 1985 році. Проектна документація не збереглася. Рівень будівельної готовності об’єкта не завершеного будівництвом житлового будинку за даними технічного паспорту становить 47,0 %. Робота
з консервації об’єкта не проводилась, загальний фізичний стан незадовільний.
Об’єкт приватизації розташовується в периферійній селітебній частині населеного пункту в зоні садибної одноповерхової забудови. Має не досить зручну пішохідну
та автотранспортну доступність. Вулиця немає твердого асфальтового покриття та
мінімум необхідних інженерних мереж – електропостачання.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна
ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11020,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 5510,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 551,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан протягом
п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі.
2. Сплата покупцем послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі
купівлі-продажу, в сумі 4160,00 грн (договір від 20.06.2018 № 10-06/18-ПР).
3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
4. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.

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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Фонду державного майна України від 02.10.2018 № 535.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000090-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 55,10 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 Сумській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартирний житловий
будинок загальною площею 81,4 м2. Об’єкт збудований із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі
до будівництва не підведені.
Територія не впорядкована, заросла чагарниками. Об’єкт не охороняється, корисно не використовується, піддається несанкціонованому демонтажу та негативному
впливу природно-кліматичних факторів, поступово руйнується.
Будівництво розпочате та не завершене орієнтовно в 1985 році. Проектна документація не збереглася. Рівень будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового будинку, за даними технічного паспорту, становить 47,0 %. Робота
з консервації об’єкта не проводилась, загальний фізичний стан незадовільний.
Об’єкт приватизації розташовується в периферійній селітебній частині населеного пункту в зоні садибної одноповерхової забудови. Має не досить зручну пішохідну
та автотранспортну доступність. Вулиця немає твердого асфальтового покриття та
мінімум необхідних інженерних мереж – електропостачання.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна
ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 116,0 м2.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 551,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан протягом
п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі.
2. Сплата покупцем послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі
купівлі-продажу, в сумі 4160,00 грн (договір від 20.06.2018 № 11-06/18-ПР).
3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
4. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
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відомості
приватизації

тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Сумській області, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Фонду державного майна України від 02.10.2018 № 533.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000097-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 55,10 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 Сумській області про проведення продажу на аукціоні окремого майна –
нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2, що обліковується
на балансі Північно-Східного офіса Державної аудиторської служби України
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Північно-Східний офіс Державної аудиторської служби України.
Місцезнаходження офіса: 61022, Харківська обл., м. Харків, м. Свободи, 5,
Держпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40478572.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство,
умови їх використання.
Пропонується до продажу нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна за відомостями з державного реєстру
речових прав на нерухоме майно – 71391059102.
hh Характеристика окремого майна –
нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2:
об’єкт знаходиться на другому поверсі двоповерхової окремо стоячої будівлі в
центральній частині м. Охтирка. Місцезнаходження можна віднести до високого рівня комерційної привабливості. До складу об’єкта входять: 4 робочих кабінети, архів,
2 коридори та сходова клітка. Фундамент та стіни об’єкта цегляні; покрівля – шифер;
підлога покрита лінолеумом; перекриття дерев’яні; стіни оздоблені пластиковими панелями, пофарбовані водоемульсійною фарбою; вікна та міжкімнатні двері дерев’яні;
вхідні двері металеві; обладнаний системою енергопостачання та опалення. Інші нежитлові приміщення, розташовані в двоповерховій будівлі, належать юридичним та
фізичним особам на праві власності. Прибудинкова територія впорядкована, під’їзна
дорога заасфальтована.
Право власності: оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – нежитлове приміщення загальною площею
88,3 м2, що обліковується на балансі Північно-Східного офісу Державної аудиторської
служби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 235800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 117900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 117900,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23580,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11790,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 11790,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 1200,00 грн у місячний строк
з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 %.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного
та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
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в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску та сплати за об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, пров. Друкарський, 4.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер Управління Північно-східного
офіса Держаудитслужби в Сумській області Фесенко В., тел. (0542) 68 70 16.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ регіонального відділення від 02.10.2018 № 536.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000058-1.
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 2358,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
1179,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 1179,00 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про проведення
аукціону для продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адмінбудинку загальною площею 744,4 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
адмінбудинок загальною площею 744,4 м2.
Місцезнаходження: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, 46002.
Дані про будівлю: двоповерхова цегляна будівля загальною площею 744,4 м2
розташована в серединній частині м. Тернополя, введена в експлуатацію в 1980 році.
Оснащена окремими входами на цокольний поверх та на 1-й та 2-й поверхи. Перебуває
в задовільному та частково незадовільному стані, особливо приміщення 2-го поверху
(внаслідок протікання конструкцій даху та покрівлі). Наявне електропостачання, водопостачання, каналізація, газопостачання, яке від’єднане та частково демонтоване.
Будівля не експлуатується.
Функціональне використання будівлі та умови користування: комплексне використання: адміністративне, торговельно-адміністративне, виробничо-складське.
Дані про земельну ділянку, ня якій розташовано об’єкт приватизації: земельна
ділянка площею 0,0488 га за адресою: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, кадастровий
номер: 6110100000:08:002:0183; цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид речового права: право постійного
користування земельною ділянкою; правокористувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Тернопільській області.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» (код ЄДРПОУ 03118908).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: вул. Живова, 7, м. Тернопіль, 46008, тел. (0352) 52-12-32.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 06 листопада 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 р. № 432 (із внесеними 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 об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудинку загальною площею 744,4 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432 (із внесеними змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону без умов – 125090,75 (сто двадцять п’ять тисяч дев’яносто грн 75 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 62545,38 (шістдесят дві тисячі п’ятсот сорок п’ять грн 38 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 62545,38 (шістдесят дві тисячі п’ятсот сорок п’ять грн.
38 коп.).
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів
продажу (без урахування ПДВ):
аукціону без умов – 12509,08 (дванадцять тисяч п’ятсот дев’ять грн 08 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6254,54 (шість тисяч двісті п’ятдесят чотири грн 54 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 6254,54 (шість тисяч двісті п’ятдесят чотири грн 54 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 744,60 (сімсот сорок чотири грн 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт.
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 Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для внесення реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Рахунок № 37313019011911 (для внесення гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро) (для внесення
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО:338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
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 16.00 за місцезнаходженням об’єкта: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, 46002.
ПІБ контактної особи: Бутрин Лілія Василівна, тел. (0352) 52-12-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, що знаходиться за адресою: каб. 504,
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46003, адреса веб-сайта email: ternopil@spfu.gov.
ua; http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil.html.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000096-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 1250,91 (одна тисяча двісті п’ятдесят грн 91 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 625,46 (шістсот двадцять п’ять грн 46 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 625,46 (шістсот двадцять п’ять грн 46 коп.).
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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва
«Прирельсова база», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 2а та обліковується
на балансі державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «УКРСПИРТ», код ЄДРПОУ 37199618
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва «Прирельсова база».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Маршала Харченка, 2а.
Балансоутримувач: державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код ЄДРПОУ 37199618, тел. 044 284 04 90.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт. До складу об’єкта входять:
1. Будівля прохідної – одноповерхова, будівельною площею 12 м х 12м , висота
приміщень – 2,8м. Фундаменти стрічкові залізобетонні. Стіни та перегородки цегляні.
Перекриття – з/б плити. Інженерні мережі – електрозабезпечення. Рівень будівельної готовності: 93%.
2. Будівля зерноскладу – різновисотна. Одна частина одноповерхова будівельною площею 66м х 18м, висота до перекриття ферм – 5 м. Рівень будівельної готовності – 70 %. Друга частина згідно з проектом 3-поверхова, будівельною площею
9м х 18м, висотою з перекриттям 4,8 м. Перекриття – з/б плити. Рівень будівельної
готовності – 48 %.
3. Будівельний майданчик площею 1,4 га, обнесений огорожею із бетонних плит
довжиною 380 м, висотою 3 м. Рівень будівельної готовності – 100 %.
4. Автомобільні дороги, висипані щебенем, площею 2700 м2. Товщина щебеневого
покриття – 200 мм. Рівень будівельної готовності – 30 %.
5. Залізнична колія протяжністю 170 м. Рівень будівельної готовності – 100 %.
6. Розвантажувальна рампа із бетонних блоків довжиною 36 м, висотою 1,2 м.
Рівень будівельної готовності – 30 %.
7. Залізобетонні опори лінії електропередач в кількості 18 одиниць, висотою 9 м.
Рівень будівельної готовності – 100 %.
8. Внутрішньоплощадочна каналізаційна мережа довжиною 128 м, глибиною закладання 1,4 м. Рівень будівельної готовності – 50 %.
Будівництво об’єкта проводилось з 1983 до 1997 рр. Об’єкт незавершеного будівництва розташований в периферійній частині міста.
Майно розташоване на земельній ділянці площею 14389 м2, кадастровий номер
6810400000:09:005:0007. Категорія земель – землі промисловості.
Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні ДП «Довжоцький спиртовий завод» (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
від 31.01.2006 серія ЯЯ № 333780).
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 6 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі
дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій
документів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного
внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 520 048,06 грн
(без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 52 004,81 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:
260 024,03 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 26002,40 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 260 024,03 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 26002,40 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта протягом 5 років з
дня підписання договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань покупця,
зазначених в договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу
приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, e-mail:
khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шпак Аліна Володимирівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: alina_68 @spfu.gov.ua. Час роботи: у
робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;
контактна особа від балансоутримувача, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Тюхтій Олег Сергійович, моб. тел. (067) 5600397. Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.00.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО
815013, код ЄДРПОУ 02898152 (для перерахування реєстраційного внеску).
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
02898152 (для перерахування гарантійного внеску);
у валюті USD (долар США):
на рахунок № 25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку
315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-27-000010-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон зі зниженям стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для аукціону з умовами: 5200,48 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
2600,24 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 веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без
умов об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс – структурний
підрозділ ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів»,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
с-ще Богданівці, вул.Заводська, 1/2-Б, який обліковується на балансі
та перебуває в оренді ТОВ «Будіндустрія», код ЄДРПОУ 23846410
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс –
структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод залізобетонних
конструкцій та виробів» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Заводська, 1/2-Б.
Балансоутримувач: ТОВ «Будіндустрія», код ЄДРПОУ 23846410, контактні дані:
тел. (0382) 62-56-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод
залізобетонних конструкцій та виробів», що перебуває на балансі і орендується ТОВ
«Будіндустрія» (договір оренди діє до 30.09.2019, є чинним для нового власника, розмір місячної орендної плати за серпень 2018 року становить 25571,49 грн). До складу
єдиного майнового комплексу входять 30 одиниць основних засобів, з них 8 об’єктів нерухомості, а саме: будівля арматурного цеху (1895,1 м2), будівля АБСУ № 4 (175,2 м2),
компресорна (212,2 м2), будівля ВНВ (363,6 м2), цех колон і рігелів (108,7 м2), склад
цементу (81,6 м2), склад готової продукції (377,6 м2),будівля лабораторії (520,7 м2),
з/д під’їзні колії, бульдозер, кран та інше. Крім того, через територію підприємства
проходить з/д колія, яка не є частиною єдиного майнового комплексу – структурного
підрозділу. Право власності на єдиний майновий комплекс зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, реєстраційний номер 1574718768250.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 4,474 га (кадастровий № 6825083300:07:001:1573). Цільове призначення земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно речові права та їх обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 06 листопада 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням
стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі
дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу – структурного підрозділу ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів» повинен відповідати вимогам, передбаченим ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету
України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді
єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій
документів та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного
внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 415 492,68 грн
(без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 41549,27 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:
207746,34 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 20774,63 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 207746, 34 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 20774,63 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, e-mail:
khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степасюк
Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua. Час роботи у робочі
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00;
контактна особа від ТОВ «Будіндустрія», яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Токар Любов Миколаївна, тел. (0382)62-56-64). Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.
Додаткова інформація.
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37189500900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО
815013, код ЄДРПОУ 02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних
внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на казначейський № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 02898152, 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;
у валюті USD (долар США):
на рахунок №25205052300821, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку
315405, код ЄДРПОУ 14360570, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-27-000009-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 4154,93 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
2077,46 грн.
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Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва будівель культурно-спортивного призначення,
розташованого за адресою: Чернігівська область, Куликівський район,
с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
незавершене будівництво будівель культурно-спортивного призначення.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Куликівський район, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт: двоповерхова будівля з підвальним приміщенням літ. А-2, А1-1, А2-1 загальною
площею 870,2 м2, стіни з керамічної та силікатної цегли, перекриття – з/б плити, збудовані внутрішні перегородки, будівельна готовність: 47,7%; одноповерхова будівля
котельної з ґанком літ.Б, б-1 загальною площею 73,7 м2, зі стінами з керамічної цегли,
фундамент з бетонних блоків та керамічної цегли, перекриття – з/б плити, збудовані внутрішні перегородки, будівельна готовність: 41,1%; одноповерхова будівля літ.
В-1 загальною площею 6,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, перекриття – з/б плити,
будівельна готовність: 43%. Територія не огороджена, занедбана.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/82.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 01 листопада 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 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 569 562 (п’ятсот
шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 56 956,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 284 781 (двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят одна) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 28 478,1 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 284 781 (двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот
вісімдесят одна) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 28 478,1 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 3 870 (три тисячі вісімсот сімдесят) грн 00 коп.
на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати
покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора
електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі
в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для
сплати доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем
його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernihiv.html . Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00
до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00
до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail:
morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ РВ ФДМУ по Чернігівській області від 01.10.2018 № 776 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.
Продажі:
UA-AR-P-2018-07-26-000060-1.
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: 5 695,62 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 2 847,81 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 847,81 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 –
незавершеного будівництва котельні зі встановленим обладнанням за
адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14-а
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
незавершене будівництво котельні зі встановленим обладнанням.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14-а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: будівля котельні А-1 з прибудовою – побутовими приміщеннями А1-2
складається з одноповерхової виробничої частини котельні та двоповерхової частини побутових приміщень. Стіни основної будівлі котельні виконані з навісних залізобетонних панелей по залізобетонному каркасу, частково, тобто по верхньому ярусу,
встановлені віконні металеві переплетіння, перекриття зі збірних залізобетонних
плит. Ніжній ярус віконних заповнень відсутній. Стіни та перегородки допоміжної

будівлі – двоповерхової прибудови А1-2 виконані з керамічної цегли та частково з залізобетонних конструкцій. Перекриття – залізобетонні, частина плит відсутні. Рівень
будівельної готовності: 59 %;
будівля станції водопідготовки Б-1 з побутовими приміщеннями Б1-2 складається
з одноповерхової будівлі станції водопідготовки та двоповерхової частини побутових
приміщень. Стіни та перегородки будівель виконані з керамічної цегли та залізобетонних конструкцій. В основній будівлі станції встановлено на фундаментах виробниче
обладнання – девять натій-катіонних фільтрів для води та чотири прямокутних ємностей з металу. Рівень будівельної готовності: 54 %;
будівля мазутно-насосної станції В-1 складається з одноповерхової будівлі
станції водопідготовки. Стіни виконані з навісних залізобетонних панелей по залізобетонному каркасу, перекриття зі збірних залізобетонних плит. Рівень будівельної
готовності: 44 %;
будівлі резервуарів для мазуту Г-1, Д-1 – резервуари надземного типу являють
собою дві одноповерхові будівлі з залізобетонних конструкцій каркасного типу, виконані всі конструкції стін та перекриття з залізобетонних плит. Рівень будівельної
готовності: 61 %;
фундамент будівлі водонасосної станції Е-1 – являє собою стіни підземної частини та частково надземної частини водонасосної станції, виконаний з залізобетонних
конструкцій. Рівень будівельної готовності: 15 %.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/sale-obj/93.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 07 листопада 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 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 1 403 827 (один
мільйон чотириста три тисячі вісімсот двадцять сім) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 140 382,7 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 701 913 (сімсот одна тисяча дев’ятсот тринадцять) грн 50 коп.
Розмір гарантійного внеску: 70 191,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 701 913 (сімсот одна тисяча дев’ятсот тринадцять) грн 50 коп.
Розмір гарантійного внеску: 70 191,35 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 4 920 (чотири тисячі дев’ятсот двадцять) грн 00
коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати
покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м .Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора
електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі
в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для
сплати доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем
його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00
до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00
до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail:
morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ РВ ФДМУ по Чернігівській області від 04.10.2018 № 791 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.
Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000073-1.
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: 14 038,27 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 7 019,14 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 7 019,14 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 –
незавершеного будівництва магазину «Універсам», розташованого за
адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт Ладан, вул. Миру, 19-а
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації:
незавершене будівництво магазину «Універсам».
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Прилуцький район, смт Ладан,
вул. Миру, 19-а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт: магазин універсального типу. Розташований на околиці селища в 20 м від
дороги з твердим покриттям (поряд з багатоповерховим житловим будинком). Виконані фундаменти: частково – залізобетонні, частково – бетонні блоки, встановлені
залізобетонні стовпи каркасу будівлі. Розмір об’єкта орієнтовно 42 х 30 м. Будівництво розпочато та припинено в 1991 році, будівельна готовність – 12 %. Територія не
огороджена, занедбана.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/sale-obj/75.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 07 листопада 2018 р. об 11.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
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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: 40 955,00 (сорок
тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять) грн 00 коп.
Розмір гарантійного внеску: 4 095,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 20 477,50 (двадцять тисяч чотириста сімдесят сім) грн 50 коп.
Розмір гарантійного внеску: 2 047,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 20 477,50 (двадцять тисяч чотириста сімдесят сім) грн 50 коп.
Розмір гарантійного внеску: 2 047,75 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 5 400,00 (п’ять тисяч чотириста) грн 00 коп.
на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати
покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м .Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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: нежитлові приміщення буфету площею
46,6 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 49. 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 Севрук М. А. 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 № 2: нежитлові приміщення площею 47,3 м2 в
навчальному корпусі № 2, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська,
49. 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
Красавчиков Ю. В. 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 № 3: частина сходової клітки ліфтової надбудови площею 6,5 м2 та частина даху площею 23,5 м2 дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету
ім. І. Франка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, пл. Польова, 12. 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 – ПрАТ «ВФ
«Україна». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1
600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – об’єкти схожі за функціональним призначенням: сходові клітки, дахи.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлове приміщення площею 20,7 м2
на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Житомирського
професійного політехнічного ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Небесної сотні, 11. 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 РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Мартинівська З. 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: нежитлові приміщення 1-го поверху двоповерхової цегляної будівлі площею 24,61 м2, що перебуває на балансі ДПТНЗ
«Радомишльський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12. 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 – ПАТ «Укртелеком». Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлове приміщення площею 34,4 м2
на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. 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 Марчук І. О. 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,
зареєстрованого 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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається 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).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 330, 331 (у складі
приміщень № 1, 2, 3) загальною площею 33,4 м2 на третьому поверсі будівлі
(літер. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український науково-дослідний
інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Вега плюс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 76 (номери частин 1, 2,
3, 4) підвального поверху чотириповерхового будинку, літера А-4, загальною
площею 74,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жа-
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ботинського, 49.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів». Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню
та газифікації «ЗАПОРІЖГАЗ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 233 п’ятого поверху п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літера А-5) загальною площею
30,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 105.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Атраком». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 64, з № 66 до № 72
включно першого поверху чотириповерхової будівлі (літера А-4), реєстровий
номер 00493698.1.БЕШСНП6257, загальною площею 61,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, буд. 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник
робіт з оцінки: ФОП Товт О. Р. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі учбового корпусу (літера
А-5) загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, буд. 55а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
університет. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху), під розміщення передавальних пристроїв.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 240 загальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі головного учбового корпусу (літера
А-3-4, А3-2, А4, А5, Літ. А-5), реєстровий номер 02070849.2.АААККД923. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним призначенням: для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудована в технічний поверх будівлі гуртожитку
№ 1 частина нежитлового приміщення (Літ. А-12, частина приміщення 1а) загальною площею 9,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за
функціональним призначенням: для розміщення технічних засобів та антен операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку тощо.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 73 площею
12,3 м2 третього поверху будівлі та частини даху площею 30,0 м2 будівлі (літера Б1/3), реєстровий номер 02544052.1.УТКЖДО024, загальною площею
42,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул.
Лютнева, буд. 194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна:Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне
товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 800,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, конструктивні
частини будівель (частини даху); за функціональним призначенням: для розміщення
технічних засобів та антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку тощо.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі (літ. А-11), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне
управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху), під розміщення передавальних пристроїв.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю статистики, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлових приміщень (літ.
А-1, приміщення з № 13 до № 16 включно, приміщення № 21, № 22 та частина
коридору № 17 спільного користування площею 12,0 м2) загальною площею
106,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м.
Вільнянськ, пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЯНТАР». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що
проводив оцінку.
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 України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта

електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі
в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для
сплати доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем
його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімната
319, тел. (0462) 676-302, 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 год. Контактна особа:
Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, 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 04.10.2018 № 792 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.
Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000081-1.
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: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 409,55 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 204,78 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 204,78 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.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному
об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація
про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та
(або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема,
подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляцію
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних
днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50,
226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 24.10.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 30.10.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частини димової труби площею 20,0 м2 (інв. № 385),
що перебуває на балансі ДП «Первомайсквугілля». Місцезнаходження об’єкта: 93281,
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, буд. № 3б. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПАТ «ВФ Україна». Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 000 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для
їх розміщення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 29 жовтня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313). Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА 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: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса,
17. Балансоутримувач: ДВНЗ «Червоноградський гірничо-економічний коледж». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Гриб Мирослав Мирославович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки з лікарнею літ.
«А-4». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України
по Львівській області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Крук Роман Петрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 18,2 м2
на першому поверсі будівлі гуртожитку («Літ.-5»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Природна, 8. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний лісотехнічний
університет України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Природна, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Левчук Кристина Ігорівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (кімн. № 16, 18,
19) загальною площею 274,2 м2 на першому поверсі виробничого корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач:
ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО України «Армія України». Мета прове-

10 жовтня 2018 року

6

відомості
приватизації

дення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПП «Еко-Сервіс Лева».
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення (ремонтний бокс Б1) ремонтномеханічної майстерні загальною площею 98,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Балансоутримувач: Державне підприємство МОУ «Західвійськбуд». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Приватне мале підприємство «Вітас».
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля комбінату побутового обслуговування
загальною площею 1 646,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 17. Балансоутримувач: Львівська філія
Концерну «Військторгсервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ВІСТА 1».
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 та № 3 –
2 400,00 грн; для об’єктів № 4, № 5 та № 6 – 3 000,00 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 і 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, № 2 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єктів № 3, № 6 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 4,
№ 5 – 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
Дата
№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходженоцінз/п ня та найменування балансоутримувача
ки

Вид
вартості

Залишкова
вартість
об’єкта, грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Ринкова
вартість

17 046,42

31.10.18

1 Нежитлові приміщення поз. 5-1, 5-3, 5-4,
5-5, 5-10, 5-11 загальною площею 88,5 м2
та долі площ спільного користування –
28,0 м2, разом – 116,5 м2 на 5-му поверсі
лабораторного корпусу за адресою: вул. За
Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Регіонального офісу водних ресурсів
у Тернопільській області

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Білд
Інжиніринг»

31.10.18

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Приміщення нежитлового будинку (літера
А) (поз. 1-1 -1-7) площею 163,0 м2 за
адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 1б,
м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського
державного історико-архітектурного заповідника

Ринкова
вартість

118 395,14

Відділ культури,
туризму, національностей та релігій
Кременецької районної державної
адміністрації

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом
з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою
саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта № 1 – 2 000,00 грн; об’єкта № 2 –
2 100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 2, – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352)
25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Очікувана
найбільша ціна
Мета про№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезІнформація про
надання
ведення
Дата оцінки
з/п
находження, балансоутримувач
платника
послуг з
оцінки
оцінки/
грн
1 Нежитлові приміщення: № IX – 16,1 м2,
22.10.18 Визначен- ФОП Савченко
2 200
2
2
2
№ X – 2,0 м , № XI – 2,7 м , № XII – 19,2 м ,
ня вартості О. Л.
об’єкта з
№ XIII – 2,7 м2 цокольного поверху двопометою проверхової прибудови до учбово-лабораторного
довження
корпусу (інв. № 10310016) загальною площею
договору
42,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова,
оренди
58, що перебувають на балансі Харківської
медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. 711-35-56
2 Нежитлове приміщення на цокольному по05.10.18 Визначен- ФОП Триполь2 200
версі 5-поверхового гуртожитку № 8 (кімн.
ня вартості ський С. М.
№ ХХХV) (інв. № 72905, літ. А-5) загальною
об’єкта з
площею 18,1 м2 за адресою: м. Харків,
метою продовження
вул. Академіка Проскури, 2, що перебуває на
договору
балансі Студентського містечка Національного
оренди
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896, тел.: 707-46-86, 788-41-16
3 Нежитлові приміщення підвалу, кімн. № 1, 9,
29.11.18 Визначен- Комунальний
2 700
15, 18, кімната цокольного поверху № 1 та
ня вартості заклад «Харкімнати на першому поверсі 3-поверхового
об’єкта з
ківська міська
будинку № 5, 6, 7, 12, 13, 14 загальною
метою про- спеціалізована
площею 399,0 м2 за адресою: м. Харків,
довження
дитячо-юнацька
договору
спортивна шковул. Григорія Рудика, 2, що перебувають на
оренди
ла олімпійськобалансі Державного науково-виробничого підго резерву зі
приємства «Об’єднання Комунар», 14308730,
стрільби з луку
тел. 702-99-82
«Комунар»
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 55, 56,
05.10.18 Визначен- ТОВ «Харківе2 700
57, 58, 64, 65 на 1-му поверсі 4-поверхової
ня вартості нергоприлад»
будівлі учбово-виробничих майстерень (літ.
об’єкта з
«Ц/2-4») загальною площею 205,1 м2 за
метою продовження
адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126,
договору
що перебувають на балансі ДНЗ «Харківське
оренди
вище професійне училище № 6», 5537609,
тел. (057) 723-04-64
5 Нежитлові приміщення одноповерхового
На дату
Визначен- ФОП Костов
2 700
гаража, інв. № 9, загальною площею 209,6 м2 укладення ня вартості В. В.
договору на об’єкта
за адресою: м. Харків, вул. Лозьківська, 7,
проведення оренди
що перебувають на балансі ДУ «Державний
незалежної з метою
інститут праці та соціально-економічних допередачі в
сліджень», з метою: розміщення лісопильного оцінки
оренду
виробництва, 00190325, тел. (057) 731-18-90
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 206На дату
Визначен- ТОВ «Референс
2 700
209 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
укладення ня вартості проджект груп»
адміністративно-лабораторного корпусу, літ. договору на об’єкта
А-4, площею 58,6 м2 та кімн. № 1 однопопроведення оренди
верхового гаража, літ. Р-1 площею 152,3 м2, незалежної з метою
оцінки
передачі в
інв. № 81973, загальною площею 210,9 м2
оренду
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
що перебувають на балансі ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної
продукції», 00482329, тел. (057) 720-63-01
7 Нежитлове підвальне приміщення площею
03.08.18 Визначен- Приватне
2 200
15, 0 м2 та ділянка покрівлі площею 11,5 м2
ня вартості акціонерне
об’єкта з
товариство «ВФ
у 9-поверховій будівлі гуртожитку (інв.
метою про- Україна»
№ 10310001) загальною площею 26,5 м2 за
довження
адресою: м. Харків, вул. Клапцова, 2, що педоговору
ребуває на балансі Харківського регіонального
оренди
інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, ідентифікаційний 23322597,
тел. 732-30-42
Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ ФДМУ по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах 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 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції,
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої
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 напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
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).

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого поверху
учбового корпусу площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Мусатова Н. М. Дата оцінки: 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адміністративної будівлі загальною площею 28,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДФСУ, майно якої перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
Державної фіскальної служби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янка, вул. Декабристів, буд. 2, Черкаська область. Платник робіт з оцінки:
Кам’янська районна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України».
Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кондитерського цеху літ. Б-1,
б, б1, б2, площею 140,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «СР+». Дата оцінки: 31.10.2018.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (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) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до
Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається
з урахуванням усіх податків, які 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) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 3 000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до 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 (розмір конверта не
менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 23 жовтня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 жовтня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 15,0 м2 (у т. ч. приміщення (1-17) – 7,3 м2,
(1-18) – 7,7 м2), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України у
користуванні (оперативному управлінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Мета проведення незалежної оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 7 977,38 грн станом на 31.08.2018. Розмір земельних ділянок, усього: 0,9544
га (0,8848 га + 0,0696 га). Місце розташування земельних ділянок: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Цільове призначення земельних ділянок: 0,0696 га – для обслуговування адміністративного будинку; 0,8848 га – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади і місцевого самоврядування. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2018.
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 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме юридична особа – філія державного підприємства «Сервісно-видавничий центр» у Чернівецькій
області.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 « Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк
виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) –
приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням відносяться
до адміністративної, торговельно-адміністративної, торговельної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо
до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 61,65 м2 першого
поверху двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна,
вул. Довженка, 45а. Платник робіт з оцінки: ФОП Дробот К.В. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів
громадського харчування. Дата оцінки: 30.09.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 23,9 м2
на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 247а. Платник робіт
з оцінки: Філія – Чернігівське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 30.09.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
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претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 20,2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки:
ФОП Потебня Олексій Леонідович. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата
оцінки: 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 36,4 м2
одноповерхової будівлі колишнього медпункту. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СТОВ «Зміна». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Менський р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4. Платник робіт з оцінки: Чернігівська філія
ПАТ «Укртелеком». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
404,85 м2 будівлі гуртожитку № 1, в тому числі: приміщення площею 303,15 м2
першого поверху, приміщення площею 40,7 м2 другого поверху та приміщення
площею 61,0 м2 третього поверху. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об'єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1. Платник робіт з оцінки: Ніжинський
ліцей Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата
оцінки: 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 21,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: ФОП Боднар
О. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та
приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 442,7 м2
першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 113. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Інженерний центр «Імпульс». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлового приміщення
2 Частина нежитлового приміщення
3 Частина даху та
технічного поверху

4 Нежитлові приміщення – об’єкт
культурної спадщини

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
ПлоБалансоутрибіт з оцінки найбільша
Адреса об’єкта оцінки
ща, м2
мувач
об’єкта
ціна надання
послуг з оцінки/грн
2,0 м. Київ, вул. ГарДП «ВО «КиївпТОВ «Пер30.09.18
матна, 2
рилад»
ша чарівна
3 000
скриня»
50,0 м. Київ, вул. Героїв
ДВ «Преса Украї- ТОВ «НТП
30.09.18
Космосу, 6
ни» ДУС
«ІНКОР»
4 000
52,2 м. Київ, вул. Січових
ДП «Центр оцінки ДП «Укра31.10.18
(7,0 та Стрільців, 73
та інформації»
їнський
4 500
45,2)
державний
центр радіочастот»
1 815,4 м. Київ, просп. Акаде- Національний
ТОВ «Брен31.10.18
міка Глушкова, 1, па- комплекс «Експо- дсхаб»
7 000
вільйон № 5 (літ. «Ф») центр України»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди
Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
Балансоутримувач
найбільша
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
1 Нежитлове при- 66,4 м. Київ, просп. ДП «УКРНДПІЦИАКБ «Індустріал30.09.18
міщення
Голосіївський, 50 ВІЛЬБУД»
банк»
4 500

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

2 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини
3 Частина нежитлового приміщення
4 Нежитлові приміщення

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

30,7

м. Київ, вул. Хре- Державний концерн
щатик, 34
«Ядерне паливо»

1,0

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73
м. Київ, вул. С.
Петлюри, 15

47,1

5 Нежитлове при- 41,7
міщення
6 Нежитлове при- 60,0
міщення
7 Частина не6,0
житлового приміщення
8 Нежитлове при- 17,5
міщення

Платник робіт з
оцінки об’єкта

ДП «Східний гірничозбагачувальний
комбінат»
АБ «Укргазбанк»

Київський національний лінгвістичний
університет
ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» ВГО «Союз «Народна пам’ять»

м. Київ, вул. С.
Петлюри, 15

ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» ГО «Історикопошукова організація «Пошук-Дніпро»
м. Київ, вул. Ста- Вище професійне учи- ТОВ «Автошкола
росільська, 2
лище № 25 м. Києва «Ютекс-ТрансСервіс»
м. Київ, вул. В. Київський професійно- ФОП Сластен А. М.
Чорновола, 24
педагогічний коледж
ім. А. Макаренка
м. Київ, пл.
КП Київської обласної Федерація роботоЛ.Українки, 1
ради «Управління
давців Київського
споруд»
регіону «Київщина»

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
30.09.18
4 500
30.09.18
3 000
30.09.18
4 000
30.09.18
4 000
30.09.18
4 500
30.09.18
3 000
31.08.18
3 500

Конкурси відбудуться 29 жовтня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 22 жовтня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 29 жовтня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень
є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатку 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 01.10.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості частини нежитлових приміщень виробничого корпусу № 12 загальною площею 3 599,5 м2,
розташованих в будівлі за адресою: вул. Московська, 8, м. Київ, що обліковується на
балансі державного підприємства заводу «Арсенал», з метою укладення договору
оренди, визнано суб’єкта оціночної діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Острів». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, який відбувся 13.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина будівлі (літер А-7) площею 112,9 м2 за адресою: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, що обліковується на балансі Волинської філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», визнано ФОП Малащицьку О. Г. мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
цех кабалки загальною площею 102,8 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7а, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волинь-експерт» мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 146,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
пункт дикоростучих загальною площею 46,8 м2 за адресою: 44632, Волинська обл.,
Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 6, що обліковується на балансі Державного
підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волинь-експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 146,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
котлопункт загальною площею 72,2 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 8, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 146,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
башта Рожновського за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н,
с. Цміни, вул. Лісова, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ФОП Рака А. А., мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 288,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
контора лісництва загальною площею 214,5 м2 за адресою: 44632, Волинська обл.,
Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 1а, що обліковується на балансі Державного
підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волинь-експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 3 146,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
пожежна вишка за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 002,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
трансформатор за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни,
вул. Лісова, що обліковується на балансі Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», визнано ТОВ «Волинь-експерт» мета оцінки: визначення ринко-

вої вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 002,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
сарай загальною площею 132,9 м2 за адресою: 44632, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул. Лісова, 7, що обліковується на балансі Державного підприємства
«Маневицьке лісове господарство», визнано Волинську торгово-промислову палату
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 970,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина складу ґрунтових взірців (прим. № 1; 16) площею 42,7 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8, що обліковується на балансі Волинської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з
оцінки – 2 002,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина прохідної – КПП (літера В-1) площею 2,0 м2 за адресою: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4а, що обліковується на балансі Головного управління
Державної казначейської служби України у Волинській області, визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1 840,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
цех столярних виробів загальною площею 1167,2 м2 за адресою: 44602, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31, що обліковується
на балансі Державного підприємства «Поліське лісове господарство», визнано ТзОВ
«Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
3200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі (літер А-9) площею 9,4 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Волинській області, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 080,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина навчального корпусу № 1 площею 1,5 м2 за адресою: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, що обліковується на балансі Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 430,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 1,5 м2 за адресою: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, визнано ТОВ «Волиньексперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1 430,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина навчального корпусу № 5 (спорткомплекс) площею 1,5 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 2б, що обліковується на балансі Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 560,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 18.09.2018
Назва об’єкта оцінки: пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька область, Мангушський район, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – ПП «РАДИКАЛ», вартість послуг з оцінки – 10 800 грн, строк виконання – 12 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: теплиця № 2 площею 322,5 м2, теплиця під плівку площею
425,0 м2 за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Південна, 23/3 (теплиця № 2); вул. Південна, 23/5 (теплиця під плівку), що перебуває на
балансі ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії». Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 3 700 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 18.09.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 15,5 м2 та 20,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного
ліцею, за адресою: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 11 (вартість виконання – 1 440,00
грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 55 (вартість виконання – 1 400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 130,9 м2 в будівлі колишньої солдатської їдальні
№ 243, що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова,
46 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 3 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди;
Приватне підприємство «Сектор-Інформ» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 1448,11 м2 у будівлі складу торфобрикету та
площею 640,12 м2 в будівлі головного корпусу заводу, що перебувають на балансі
Озерянського торфозаводу – філія підприємства «Житомирторф», за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 3 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 39 (вартість виконання – 1 550,00 грн, строк виконання – 3 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладання договору оренди;
Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 21,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею,
за адресою: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 11 (вартість виконання – 1 550,00 грн,
строк виконання – 3 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів малої приватизації, що відбувся 17.09.2018
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі загальною площею 368,9 м2 у складі:
склад готової продукції (літ. Б-БIV, б, б1) загальною площею 362,1 м2; склад метанолу
(літ. В, в-вII) загальною площею 6,8 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Пивоварова, № 5-д, 9/2. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на таких
умовах: вартість послуги – 3 500 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі загальною площею 104,9 м2 у складі: склад
(літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2; зварочна (літ. Е-1Н, е) загальною площею 33,4 м2;
склад (літ. З-2Н, з) загальною площею 14,7 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, № 5-д, 9/1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на
таких умовах: вартість послуги – 3 000 грн, термін виконання роботи – 5 днів.
3. Об’єкт незавершеного будівництва: терапевтичний корпус загальною площею
938,7 м2 за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, будинок 12. Переможець конкурсу – ТОВ «Стандарт Оцінка Плюс», на таких умовах:
вартість послуги – 5 900 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі ДП «Адміністрація морських портів України», орган управління – Міністерства
інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення третього рівня морського вокзалу та частини відкритої території третього рівня морського вокзалу (інв. № 073000,
реєстровий № 38727770.10.АААИГА987) площею 215,0 м2 та 180,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 6 725 244,00 (шість мільйонів
сімсот двадцять п’ять тисяч двісті сорок чотири) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 2018 р. –83 477,09
(вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят сім) гривень 09 коп. (без ПДВ).

№ 82 (1206)

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди –
1 (один) рік; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних
плат, – 500 862,54 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ
ФДМУ по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в
Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею
395,00 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди
плати не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової
орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним,
з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди

за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки;
страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди
на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане;
укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення
або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) об’єкту оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової
орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу;
переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих днів з
моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір
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оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі
його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку
підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та
перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі ДП «Адміністрація морських портів України», орган управління – Міністерства
інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові будівлі: складу (літ. «Б»), нежитлові приміщення колишньої кузні (літ. «В»), навіс (літ. «Г»), частини навісу (літ. «Д»),
гараж-майстерня (літ. «Е») загальною площею 1 164,50 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 660 154,00 (шістсот шістдесят
тисяч сто п’ятдесят чотири грн) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 2018 р. –
8 194,16 (вісім тисяч сто дев’яносто чотири) гривень 16 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення складських приміщень; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців;
сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – серпень 2018р.), – 49 164,96 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091, рахунок:
37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 1 164,50 м2»; внесення протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців; конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу
та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному
обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції),
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; об’єкт потребує
капітального ремонту. Витрати на капітальний ремонт не розглядаються як дозвіл
на здійснення невід’ємних поліпшень; укладення з балансоутримувачем договору на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат
зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт
оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта
оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом
10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу
зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження
протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції
орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору
оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до
Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.
731-40-59, 731-50-38.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним, у т. ч. банківські реквізити;
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;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів надаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових
днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: двоповерхова будівля готельного комплексу (кафе-кемпінг) площею 233,6 м2, що розташована за адресою:
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90.
Балансоутримувач: філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий
комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2018 становить 934 540 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 22 % (надання готельних послуг) за базовий місяць
розрахунку – серпень 2018 р. становить 17 013,30 грн без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску становить 102 079,80 грн без ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: ДКСУ м. Київ, РВ ФДМУ по Рівненській області; код за ЄДРПОУ одержувача
13989432; р/р № 37314029008805; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 233,6 м2».
Основні умови конкурсу:
мета використання – надання готельних послуг; наявність в установчих документах
виду діяльності, що відповідає меті використання орендованого майна; найбільший
запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим; строк дії договору
оренди – 1 рік; ефективне використання орендованого майна відповідно до його призначення та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати 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; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання договору
переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним,
з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в
повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з
урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені
від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю
за його використанням та виконанням умов договору; своєчасно, за погодженням з
балансоутримувачем, здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші
види ремонту орендованого майна; 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’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не

підлягає; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, сплати податку на
землю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застраховане; у разі припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та
відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря; чинність договору оренди припиняється внаслідок
несвоєчасної сплати орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох
місяців, про що орендарю надсилається письмове повідомлення; сплата гарантійного внеску. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів
на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного
банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом
інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під
«інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою,
визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення
конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим
органом державної влади України. 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 якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликані 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 з передачі в оренду державного нерухомого майна
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, а договір оренди укладається з учасником конкурсу, який
останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906 зі змінами та доповненнями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь в конкурсі; 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 ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом 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; інформацію щодо відсутності
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника;
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до РВ ФДМУ
по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс», з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників
конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській області
об 11.00 за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Фонд державно- 39950170, Державне підприємство «Управління справами Фонду
Будівля вбудовано656,6
3 208 403,00
10 років
59,8 м2 – для тимчасового проживання, 242,5 м2 – для розміщення офісів,
го майна України державного майна України», 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, прибудованого при171,6 м2 – для розміщення кафе, барів, які не здійснюють продаж товарів під18/9, тел.: (044) 286-79-85, 284-84-52
міщення
акцизної групи, 151,8 м2 – для торгівлі непродовольчими товарами, 30,9 м2 –
розміщення кафе, барів, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номісцезнаходження
мер майна
–
43005, Волинська обл., м.
Луцьк, просп. Президента Грушевського, 33

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження площа,
мета використання
м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство регіонального розНежитлові приміщення (№ 56, № 58-64) на 2-му поверсі 03329054.2.ХВЮЯШЖ342 м. Львів, вул. Акаде286,8
4847250,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що
витку, будівництва та житловонової частини триповерхової будівлі адміністративного
міка Богомольця, 9
станом на 31.07.2018
здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
комунального господарства України
корпусу
проектно-конструкторські роботи
2 Міністерство оборони України
07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат»,
Нежитлові приміщення в будівлі автогаража та нежитлове
Інформація відсутня м. Львів, вул. Луган251,2
843341,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
79034, м. Львів, вул. Луганська, 3
приміщення в будівлі матеріального складу на першому
ська, 3
станом на 31.07.2018
поверсі будівлі під літ. «Ж-1»
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській 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)
03329054, ДП «Львівдіпрокомунбуд», 79005, м. Львів,
вул. Академіка Богомольця, 9, тел. 275-12-54

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і на- 22769675, Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, Приміщення на цокольному поверсі в
–
вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець16,3
52 975,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фотоательє
уки України
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300
переході між гуртожитками
Подільський, Хмельницька обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики та 38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, вул. Нерухоме майно – нежитлові примі–
м. Київ, вул. Бориса
62,5
2 726 780,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викопродовольства України
Хрещатик, 24, тел. 279-60-44
щення на першому поверсі літера А
Грінченка, 1
станом на 31.08.2018
ристовується для провадження підприємницької діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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