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Конкурси з відбору радника
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ВАТ «Оріана»
розміром 99,9988% статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ 05743160.
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Оріана».
Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9.
Телефон (03472) 6-29-09.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 231 190 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 3 223 961 112 штук, що становить
99,9988 % статутного капіталу товариства.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з
умовами пакета акцій ВАТ «Оріана» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності,
що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018
№ 769 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» (код за ЄДРПОУ 05743160)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ВАТ «Оріана» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами)
(далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об’єктів
державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ВАТ  «Оріана» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або
комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ВАТ «Оріана»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами
бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення фінансового аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів
її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної
конкуренції та про екологічний аудит;
hh здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий
стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості
продукції, огляд нових розробок;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні технологій виробництва,
забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
hh проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій об’єкта в Україні та на
міжнародних ринках;
hh розробка комплексних заходів антикризового управління та зменшення проблемних боргів
об’єкта;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного повідомлення
про вивчення попиту;
hh підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація Data room (українською
та англійською мовами);
hh надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу об’єкта;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до абзацу другого пункту
6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у
розмірі частин, що належать державі згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік,
у разі продажу об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації ВАТ «Оріана»;
hh продаж пакета акцій ВАТ «Оріана».
Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ВАТ «Оріана» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.12.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих
конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
yy заяву про участь у конкурсі;
yy підтвердні документи;
yy конкурсну пропозицію;
yy істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за
№ 661/30529.

додаток до офіційного видання фонду
Управління продажу об'єктів великої
приватизації, т. 200-33-25

Підтвердними документами є:
yy засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка
підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
yy копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
yy засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках
копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
yy інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
yy інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у
процесі приватизації об’єктів державної власності (наявність у претендента представництва та
можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких
завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії
продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки
підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації);
yy витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що
підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс
такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників
(акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
yy для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників),
засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано
здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та
строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та
джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 06.12.2018 о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ,
01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 10.12.2018 о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ,
01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій
ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
розміром 100 % статутного капіталу товариства
Інформація про об’єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 30401456.
Повне найменування: Державне публічне акціонерне товариство «Національна Акціонерна
Компанія «Украгролізинг».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 16а.
Телефон (044) 254-30-10.
Основний вид діяльності за КВЕД: 64.91 Фінансовий лізинг.
Вартість активів станом на 31.12.2017: 438 829 тис. грн.
Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні
з умовами пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік
об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 775 «Про прийняття рішення про приватизацію
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укр
агролізинг» (код за ЄДРПОУ 30101456)».
Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації
та продажу пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» встановлено Законом
України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору
радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року
за № 471/31923 (далі – Положення).
Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».
Основна мета, завдання і перелік послуг радника,
в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу
Основною метою радника з продажу державного пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом
продажу об’єктів приватизації ефективному власнику.
Перелік завдань радника з продажу пакета акцій
ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»:
hh збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності
підприємства;
hh приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами
бухгалтерського обліку;
hh забезпечення проведення фінансового аудиту;
hh підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів
її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
hh визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації;
hh підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної
конкуренції та про екологічний аудит;
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hh здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме:
загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії,
включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість
менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан
компанії, перевірити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної
оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов’язань або завищена вартість
активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів,
дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка діяльності компанії, врахування місткості ринку, оцінка якості послуг;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні забезпеченості та стану обладнання;
hh проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій
об’єкта в Україні;
hh здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного
повідомлення про вивчення попиту;
hh підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація Data
room (українською та англійською мовами);
hh надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу об’єкта;
hh супровід аукціону;
hh забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до
абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше
0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу
об’єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості
проданого об’єкта приватизації.
Перелік послуг радника:
hh підготовка до приватизації ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»;
hh продаж пакета акцій ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Максимальний строк підготовки радником пакета акцій ДПАТ «Національна акціо
нерна компанія «Украгролізинг» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання
чинності договору про надання послуг радника.
Строк і порядок подання конкурсної документації
Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 03.12.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу:
maya@spfu.gov.ua.
Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних
непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.
Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
yy заяву про участь у конкурсі;
yy підтвердні документи;
yy конкурсну пропозицію;
yy істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.
Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
24 травня 2017 року за № 661/30529.
Підтвердними документами є:
yy засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви
уповноваженим представником);
yy копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
yy засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених
законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб –
нерезидентів);
yy інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
yy інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку
залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності

COMPETITIVE SELECTION OF ADVISERS
Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of OJSC «Oriana» in the size
of 99.9988% of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 05743160.
Full name: Open Joint-Stock Company «Oriana».
Location: 77300, Ivano-Frankivsk Oblast, Kalush town, 9 Yevshana St.
Telephone: +38 (03472) 6-29-09.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.16 Production of plastics
in primary form.
The cost of assets as of 31 December 2017: 1,231,190 thousand hryvnias.
A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 3,223,961,112
shares, which is 99.9988% of the authorized capital of the company.
Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of OJSC «Oriana», at the auction with the terms is carried out
pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018,
which approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be
privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.769 dated
08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Open
Public Joint-Stock Company «Oriana» (YeDRPOU Code 05743160)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of OJSC «Oriana»
is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property»
(hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization
of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations
on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of
state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458
dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under
No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of OJSC «Oriana» is
acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction
of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy
by selling privatization objects to the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of OJSC «Oriana» is as
follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and financial
indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company's accounting records in line with accounting
standards;
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of the
company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts payable,
recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for products and
services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements of
legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance,
etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive positions
of an object in Ukraine and world markets;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an information
statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;
hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance
with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is
no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the amount of the parts
owned by the state with respect to the financial statements for the last financial year; in
the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than
2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of OJSC «Oriana» for privatization;
hh sale of the stock of shares of OJSC «Oriana».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of OJSC
«Oriana» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision
of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.12.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00;
from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
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Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
yy application for participation in the competition;
yy confirming documents;
yy competition proposal;
yy significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor's
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
yy a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
yy a copy of an identification document (for individuals);
yy duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
yy information on availability of experience in performing similar objectives;
yy information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant's representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
yy an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
yy for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and
individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition
participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into
account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and
Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
06.12.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held on
10.12.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.
Information
on conducting a competition for selection of an advisor
to provide services for preparation for privatization
and sale of the stock of shares of State PJSC «National
Joint-Stock Company «Ukragroleasing» in the size of 100.00%
of the authorized capital of the company
Information on the Privatization Objects
YeDRPOU Code: 30401456.
Full name: State Public Joint-Stock Company «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing».
Location: 01601, Kyiv city, 16A Mechnikova St.
Telephone: +38 (044) 254-30-10.
The main activity as per Classifier of Economic Activities: 64.91Financial leasing.
The cost of assets as of 31 December 2017: 438,829 thousand hryvnias.
Grounds for the Competition and the Procedure
for Conducting the Competition
Competition for selection of a advisor to provide services for preparation for
privatization and sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing», at the auction with the terms is carried out pursuant to the Order of
the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-р dated 10.05.2018, which approves the list
of objects of large privatization of the state-owned property to be privatized in 2018, as
well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.775 dated 08.06.2018 «On
the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the State Public JointStock Company State «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» (YeDRPOU
Code 30101456)».
The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide
services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is established by the Law of Ukraine
«On Privatization of State and Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure
for Engaging Advisors in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved
by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as
amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition commission
for selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved
by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered
with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter
the «Regulations»).
In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part
two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.
Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements
of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision
of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application
of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of
Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.
The Main Purpose, Objective and List of Advisor Services,
Including the Maximum Terms of Preparation of the Privatization Object for Sale
The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is acceleration of economic growth,
attraction of foreign and domestic investments, reduction of the share of state or communal
property within the structure of the Ukrainian economy by selling privatization objects to
the effective owner.
List of objectives of advisor on sale of the stock of shares
of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is as follows:
hh collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and financial
indicators of the company’s activity;
hh bringing the main indicators of the company's accounting records in line with accounting
standards;

(наявність у претендента представництва та можливості залучення інших
консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань,
ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу,
стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації
проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта
приватизації);
yy витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного
документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в
якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію
про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для
юридичних осіб – нерезидентів);
yy для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його
акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних
осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу,
в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника,
основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції
щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.
Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації,
повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані
в установленому порядку.
Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.
Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.
Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 06.12.2018 о
10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 10.12.2018 о 10.00
у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.
Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

Administration of Large Privatization
Objects Sale, т. 200-33-25
hh ensuring financial audit;
hh preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of the
company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts payable,
recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for products and
services, marketing policy, and other measures;
hh determination of the starting price and preparation of the information package
concerning the privatization object;
hh preparation of documentation on the company in accordance with the requirements of
legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
hh conduction of Due Diligence, particularly:
General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity,
including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business
activity, and place of the company on the market.
Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of
the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real
evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets
may significantly impair financial status in future).
Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate
inspection.
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance,
etc.
Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities,
particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking
into account market capacity, product quality assessment, and review of new
developments.
Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability
and condition of production equipment, environmental friendliness of production.
hh conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive positions
of an object in Ukraine;
hh carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an information
statement on the study of demand;
hh preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization
(in Ukrainian and English);
hh providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;
hh support of the auction;
hh ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance
with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is
no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the amount of the parts
owned by the state with respect to the financial statements for the last financial year; in
the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than
2% of the value of the sold privatization object.
List of the Advisor Services:
hh preparation of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for
privatization;
hh sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company
«Ukragroleasing».
The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of State PJSC
«National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for sale is 4 (four) months from the date
of entry of the agreement on provision of advisor’s services into force.
Term and Procedure for Submission
of Competition Documentation
Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes
on 03.12.2018.
Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov
St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00;
from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.
Application for participation in the competition may be submitted to the following
e-mail: maya@spfu.gov.ua.
Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed
opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming
Documents» and «Competition Proposal,» respectively.
List of Documents to be Submitted
for Participation in the Competition
Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:
yy application for participation in the competition;
yy confirming documents;
yy competition proposal;
yy significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor's
services.
The application should be made according to the form approved by the Order of the
State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of
Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.
Confirming documents are:
yy a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the
application for participation in the competition (in the case of signing the application
by the authorized representative);
yy a copy of an identification document (for individuals);
yy duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for nonresident legal entities);
yy information on availability of experience in performing similar objectives;
yy information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure
for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects
(presence of the applicant's representative office and possibility of attracting other
consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of
such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the
applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates
of preparation for sale and sale of the privatization object);
yy an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document
confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office
of such legal entity is registered and contains information on location of such
person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident
legal persons);
yy for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its
shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals,
which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including
individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8
of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».
Competition proposal should contain the expected results of the advisor’s activity, main
stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor
services, and sources of funding of such services.
Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation
should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the
established procedure.
E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.
Information on the language of the competition: the competition is conducted in
Ukrainian.
Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
The first stage of the competition for selection of an advisor will be held on
06.12.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
The second stage of the competition for selection of an advisor will be held on
10.12.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of
Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.
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відомості
приватизації

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

мала приватизація
результати продажу ОБ’ЄКТІВ
МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

ВІнницЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме майно – нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне
підприємство» та перебуває на позабалансовому рахунку ПВКП «Будівельник». Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електрон
ному аукціоні з умовами, юридичною особою – ТОВ «Фонд відновлення активів України» (код ЄДРПОУ 42408893) за 300 000,00 грн (триста тисяч) грн 00 коп., у т. ч. ПДВ –
50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч) грн 00 коп.;
окреме майно – будівля лазні літ. А з прибудовами літ. а, а1 загальною площею
148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4, що знаходиться за адресою: Вінницька
обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61 та перебуває на позабалансовому рахунку Ямпільської міської ради. Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на
участь в електронному аукціоні з умовами, юридичною особою – ТОВ «Фонд відновлення
активів України» (код ЄДРПОУ 42408893) за 56 400,00 грн (п’ятдесят шість тисяч чотириста) грн 00 коп., у т. ч. ПДВ – 9 400,00 грн (дев’ять тисяч чотириста) грн 00 коп.;
окреме майно – нежитлова будівля площею 458,4 м2, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8а та перебуває на зберіганні ПП «Електа».
Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Коломійцем Станіславом Миколайовичем за
179 876,40 грн (сто сімдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят шість) грн 40 коп., у т. ч. ПДВ –
29 979,40 грн (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять) грн 40 коп.;
окреме майно – нежитлова будівля площею 67,8 м2, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8б та перебуває на зберіганні ПП «Електа». Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в
електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Коломійцем Станіславом Миколайовичем за 34 414,80 грн (тридцять чотири тисячі чотириста чотирнадцять) грн 80
коп., у т. ч. ПДВ – 5 735,80 грн (п’ять тисяч сімсот тридцять п’ять) грн 80 коп.;
окреме майно – будівля контори загальною площею 802,8 м2, що розташована
за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2 та перебуває на балансі Він
ницької філії ПАТ «Укртелеком». Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний
подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Качур Анною
Вікторівною за 1431600,00 грн (один мільйон чотириста тридцять одна тисяча шістсот) грн
00 коп., у т. ч. ПДВ – 238600,00 грн (двісті тридцять вісім тисяч шістсот) грн 00 коп.;
окреме майно – будівля лазні літ.«А» з добудовою літ. «а» загальною площею 82,2 м2,
що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Колибабинське» та розташована за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а. Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні
з умовами, юридичною особою – ТОВ «Агропромислове науково-виробниче підприємство «Візит» (код ЄДРПОУ 02129063) за 14 400,00 грн (чотирнадцять тисяч чотириста)
грн 00 коп., у т.ч. ПДВ – 2 400,00 грн (дві тисячі чотириста) грн 00 коп.

продаж ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області про проведення продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі їдальні загальною площею 238,9 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 6,
що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства
«Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431)
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля
їдальні загальною площею 238,9 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 6.
Балансоутримувач: Селянське (фермерське) господарство «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431), адреса: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Перегонівка,
вул. Чкалова, 3а; телефон: 0525224141.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля площею 238,9 м2;
фундаменти бутові, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття – дерев’яні балки,
залізобетонні плити; підлога із мозаїчного бетону. Рік побудови – 1992. Технічний стан
аварійний. Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною площею 238,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський
район, с. Давидівка, вул. Лісова, 6, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431), здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною
площею 238,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район,
с. Давидівка, вул. Лісова, 6, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431), має відповідати вимогам, встановленим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 77 356,00 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 38 678,00 грн (без урахування податку на
додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 38 678,00 грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 735,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 867,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 3 867,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Кіровоградській області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта у сумі 2 500,00 грн (дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ у місячний
строк з дати укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі їдальні загальною площею 238,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 6, що перебуває на балансі
Селянського (фермерського) господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Давидівка, вул. Лісова, 6. ПІБ контактної особи на об’єкті: Кравчук Ігор Петрович – голова Селянського (фермерського)
господарства «Славутич», тел. 0525224141.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/
regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00
до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина Володи-

№ 88 (1212)

мирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області від 22.10.2018 № 635.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000014-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять)
календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 773,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 386,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 386,78 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 Кіровоградській області про проведення продажу на електронному
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – вентилятора
ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46),
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235) 7 20 87.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988, перебуває на складському зберіганні з
1990 року. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів.
Загальний стан – задовільний.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – вентилятора ВР 28046 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120 (Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного
товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – вентилятора ВР 280-46
ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120 (28000, Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256),
має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 492,09 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 746,05 грн (без урахування податку на
додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 746,05 грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 149,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 74,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті:
Ігнатенко Валерій Тимофійович – голова правління, тел. (05235)72087.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/
ua/regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з
8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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-2018-07-26-000044-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 14,92 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 7,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 7,46 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 Кіровоградській області про проведення продажу на електронному
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна –
вентилятора В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – вентилятор В-Ц4-75-6,3,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235) 7 20 87.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан –
задовільний.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – вентилятора В-Ц475-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121 (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – вентилятора В-Ц4-75-6,3,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), має відповідати
вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 157,62 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 78,81 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 78,81 грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 15,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 7,88 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті:
Ігнатенко Валерій Тимофійович – голова правління, тел. (05235) 72087.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/
ua/regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з
8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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-2018-07-26-000045-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1,58 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 0,79 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 0,79 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 Кіровоградській області про проведення продажу на електронному
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна –
малярного агрегата СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – малярний агрегат СО-154,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235) 7 20 87.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988, перебуває на складському зберіганні з
1989 року. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – малярного агрегата СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118 (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – малярного агрегата
СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118 (28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), має
відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 492,09 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 746,05 грн (без урахування податку на
додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 746,05 грн (без урахування податку на додану вартість).
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На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 149,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 74,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті:
Ігнатенко Валерій Тимофійович – голова правління, тел. (05235) 72087.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/
kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15,
п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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-2018-07-26-000043-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 14,92 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни –7,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 7,46 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
Кіровоградській області про проведення продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – установки СО 169,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117 (28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного
акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал»
(код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235) 7 20 87.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1989, перебуває на складському зберіганні. Установка комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів.
Загальний стан – задовільний.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – установки СО 169,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117 (Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – установки СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), має відповідати
вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 492,09 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 746,05 грн (без урахування податку на
додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 746,05 грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 149,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 74,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті:
Ігнатенко Валерій Тимофійович – голова правління, тел. (05235) 72087.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/
kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15,
п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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-2018-07-26-000041-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 14,92 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни –7,46 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 7,46 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 Кіровоградській області про проведення продажу на електронному
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна –
малярної станції СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – малярна
станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235) 7 20 87.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989. Установка комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 30 листопада 2018 року, час проведення
визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – малярної станції
СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119 (Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – малярної станції СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Наукововиробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 20 889,26 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 444,63 грн (без урахування податку на
додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 10 444,63 грн грн (без урахування податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 088,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 044,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1 044,47 грн грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 16.00 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. ПІБ контактної особи на об’єкті:
Ігнатенко Валерій Тимофійович – голова правління, тел. (05235)72087.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/
kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15,
п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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-2018-07-26-000042-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 208,89 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 104,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 104,45 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.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
області про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – група інвентарних
об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В за адресою:
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Паркова, 8,
балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Петрівське», код ЄДРПОУ 38026732
1. Інформація про об’єкт приватизації.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 30 листопада 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
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 подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні
шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів
та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – група інвентарних
об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Паркова, 8 здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 30777,73 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 15388,87 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 15388,87 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 3077,77 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 1538,89 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 1538,89 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість в 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:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерарахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
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: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Паркова, 8.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Агрофірма «Петрівське» Ландарь О. А., тел. (0532) 67-44-97.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@
spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується
на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області у розділі «Каталог
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області від 22.10.2018 № 664.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000046-1.
Період між аукціонами:
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 – 307,78 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 153,89 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 153,89 грн.
Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
області про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – будка сторожа
літ. АР площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1

hh Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В за адресою:
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка,
вул. Паркова, 8 (далі – об’єкт).

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка,
вул. Паркова, 8.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення
тощо): одноповерхові нежитлові будівлі 1952 року побудови, загальний стан – незадовільний. Будівля магазину: загальна площа – 78,2 м2, фундаменти бетонні, стіни
цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля – азбестові листи; підлога – плитка; інженерні комунікації – електропостачання, пічне опалення; будівлі сараїв: площа – 40,9 м2,
30,4 м2, 23,5 м2, фундаменти цегляні, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля –
азбестові листи; підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні.
Функціональне використання та умови користування – за призначенням.
Право власності зареєстровано 29.05.2017 № 1260920753240.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єкт не виділялась. Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: частина об’єкта (будівля
магазину) перебуває в оренді згідно з договором № 58/09-с від 21.08.2009, укладеним між
РВ ФДМУ по Полтавській області та ФОП Шовгеня Т. М. Орендована площа – 78,0 м2.
Розмір місячної орендної плати – 1299,42 грн. Термін дії договору оренди –
до 21.05.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Петрівське»,
код ЄДРПОУ 38026732, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, вул. Полтавська, 11А, тел. (0532) 67-44-97.

Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова нежитлова будівля – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2
розташована на огородженій території ПАТ «Демітекс». Фундамент бетонний, стіни
цегляні, перекриття – з/б плити; покрівля рулонна; підлога бетонна; інженерні комунікації – електропостачання; загальний стан – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – покупець вирішує самостійно.
Право власності зареєстровано 30.11.2009 № 28825433.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт
розташований в межах земельної ділянки площею 1921 м2, яка перебуває в користуванні ПАТ «Демітекс» на правах оренди. Цільове призначення – експлуатація та обслуговування окремих виробничих будівель. Окремо під об’єкт земельна ділянка не
виділялась. Кадастровий номер не присвоєний.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди
відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і
контактні дані): Публічне акціонерне товариство «Демітекс», м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1. Постановою господарського суду Полтавської області по справі
№ 917/50/13-г від 07.11.2013 визнано банкрутом ПАТ «Демітекс» та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПАТ «Демітекс» призначено арбітражного керуючого
Дуленка А. Г. тел./факс (05346) 2-34-69.

hh Назва об’єкта: окреме майно – будка сторожа літ. АР площею
3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1
(далі – об’єкт).
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 30 листопада 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15
до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні
шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів
та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будка сторожа літ.
АР площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 5000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 2500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 250,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова
Маршала, 26/1 зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в
договорі купівлі-продажу, в розмірі 1300,00 (одна тисяча триста грн 00 коп.) гривень
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
2. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість в 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:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019
Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерарахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
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: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий ПАТ «Демітекс» Дуленко А. Г., тел./факс (05346) 2-34-69.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@
spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується
на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області у розділі «Каталог
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області від 22.10.2018 № 663.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000064-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 50,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 25,00 грн.
Аукціон буде проведено в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ»
(адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській
області про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
окреме майно – нежитлова будівля площею 872,4 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Вузенький, 3а
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Вузенький, 3а.
Відомості про об’єкт: адміністративна триповерхова будівля з ґанком та підвалом
загальною площею 872,4 м2 перебуває в аварійному стані. Опалення, електропостачання та водовідведення немає. Державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою площею 0,2173 га за адресою: м. Куп’янськ, пров. Вузенький,
3а видано 27.03.2008 Головному управлінню статистики у Харківській області. Кадастровий номер земельної ділянки 6310700000:34:004:0005.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2173
га за адресою: м. Куп’янськ, пров. Вузенький, 3а, виданий 27.03.2008 Головному
управлінню статистики у Харківській області. Кадастровий номер земельної ділянки
6310700000:34:004:0005.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27 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.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону
електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/
закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 76836,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 38418,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 38418,05 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 7683,61 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3841,81 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 3841,81 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харків
ській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску)
МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харків
ській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337 Purpose of payment: (please, indicate without fail the
purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
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: ознайомитися з об’єктом приватизації
можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Усенко В. М.,
тел. (057)700-77-69, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській області, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.
Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській області від 19.10.2018 № 2232.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-08-15-000004-2.
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 – 768,36 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 384,18 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 384,18 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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – гараж з кладовою
площею 25,8 м2 за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894
Інформація про об’єкт приватизації.

hh Найменування об’єкта приватизації: гараж з кладовою площею
25,8 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 4/2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області (код
ЄДРПОУ 02362894), м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, контактні дані: тел.
(0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт: гараж з кладовою площею 25,8 м2, цегляний, 1973 року будівництва. Об’єкт
приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0093 га (кадастровий
№ 6810800000:04:020:0115). Цільове призначення земель – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Право державної власності на
земельну ділянку зареєстровано 26.04.2016, реєстраційний № 1084446168108 за
Державною службою статистики України.
Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта:додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 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 17.00 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 окремого майна 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».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 10412,10 грн (без
ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1041,21 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:
5206,05 (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 520,61 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 5206,05
(без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 520,61 грн (без ПДВ).

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 Головного управління статистики у Хмельницькій області,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Цикорідзе Іраклій,
тел. 76-24-59. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
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 рахунок № 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-2018-07-27-000006-1.
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: 105,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 53,00 грн.
Аукціон буде проведено 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.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління»
1. Інформація про об’єкт приватизації.

hh Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне
управління».
Місцезнаходження: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.
Ідентифікаційний код згідно за ЄДРПОУ: 34675640.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2018: 37 осіб.
Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та
забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне
обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка
Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладання господарських договорів із контрагентами під’їздної колії на транспортне і транспортнеекспедиційне обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування з метою задоволення потреб
контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.
№
Найменування
з/п
1 Вантажоперевезення
2 Кількість наданих послуг, тис.тн/км
3 Експортні послуги

2015 рік

2016 рік

2017 рік

І півріччя 2018 року

1935,0
457,0
–

2116,0
465,0
–

4116,0
421,0
–

2 588,0
223,0
–

Інформація про об’єкт приватизації: державне підприємство «Ватутінське вантаж
но-транспортне управління» працююче підприємство, єдине підприємство залізничного
транспорту в Звенигородському районі, яке надає послуги з вантажоперевезень залізничним транспортом на власних під’їздних коліях підприємствам, на підставі укладених
договорів з регіональною філією «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та підприємствами контрагентами. Сьогодні укладено договори по 7 підприємствах.
До складу ЄМК входять: будівлі та споруди, в тому числі: будівля для охоронців (літ.
А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного депо (літ. Б, б, б1) загальною
площею 1218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною площею 365,6 м2; будівля підсобного
приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу паливно-мастильних
матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д)
загальною площею 127,7 м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ.
Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею
170,2 м2; гараж для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний
бокс для автотранспорту (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2;
адміністративний будинок з підвалом та ґанком (літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2;
приміщення підсобних майстерень та буфета (літ. М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2;
будівля бензосховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних матеріалів
(літ. О); приміщення туалетної (літ. У); ворота 1; огорожа 2; під’їздна залізнична колія, 3;
металево-бетонна естакада для автотранспорту 4; вимощення, I – комплекс будівель та
споруд зареєстровано за державним підприємством, реєстраційний номер 28931704
за адресою: м. Ватутіне, вул. Кривошеї Лейтенанта,113;
будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) загальною площею
76,0 м2; сарай (літ. В) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б) загальною
площею 88,9 м2 зареєстровані за державним підприємством, реєстраційний номер
майнового комплексу 1279332371000 за адресою: м. Ватутіне, вул. Залізнична, 30б;
крім того, на балансі підприємства обліковуються залізничні колії, які розташовані на 5 дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог. м; основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 68 шт., малоцінні необоротні
матеріальні активи – 63 шт.
Інформація про земельну ділянку: Розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське
вантажно-транспортне управління» надано в постійне користування для розміщення
та експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту п’ять земельних ділянок
загальною площею 7,5652 га:
земельна ділянка площею 2,1284 га, що знаходиться за адресою: Черкаська обл.,
м. Ватутіне, вул. Кривошеї лейтенанта, 113; кадастровий № 7110200000:02:004:0049;
цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;
земельна ділянка площею 1,0197 га, що знаходиться в адміністративних межах
Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастровий № 7110200000:02:002:0041;
цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;
земельна ділянка площею 2,9815 га, що знаходиться в адміністративних межах
Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастровий № 7110200000:03:001:0002;
цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;
земельна ділянка площею 0,6821 га, що знаходиться в адміністративних межах
Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастровий № 7110200000:03:001:0001;
цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;
земельна ділянка площею 0,7535 га, що знаходиться в адміністративних межах
Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастровий № 7110200000:02:004:0048;
цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Станом
на 01.07.2018
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
3935
4211
6623
4949
Балансовий прибуток, тис. грн
4
-234
52
2
Величина чистого прибутку, тис. грн
4
-234
43
2
Рентабельність, %
10
10
13,2
15,0
Вартість активів, тис. грн
257
409
552
18 426
Вартість власного капіталу, тис. грн
152
-82
-78
17 726
Дебіторська заборгованість, тис. грн
83
224
332
331
Кредиторська заборгованість, тис. грн, у т. ч. пільгові
105
123
630
700
пенсії по списку № 1
(у т. ч. 0) (у т. ч. 0) (у т. ч. 0)
(у т. ч. 0)
Найменування показників

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище незначні (пічне опалення на підприємстві в опалювальний період): сплачено екологічних зборів та платежів (екологічний
податок) у 2016 році – 177,45 грн; у 2017 – 34,96 грн; у 2018 – 9,25 грн.
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ПІБ контактної особи на об’єкті: директор державного підприємства «Ватутінське
вантажно-транспортне управління» Дробот Володимир Олексійович, контактний телефон: (068) 647-37-70, адреса електронної пошти: vvtu2013medok@ukr.net.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30 листопада 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку
прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
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 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 в проміжок часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні
шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів
та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 18 426 000, 00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 213 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 213 000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 842 600,00 грн;

аукціону із зниженням стартової ціни – 921 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 921 300,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану
вартість (20 %) відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні):
744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Збереження основних видів діяльності підприємства.
2. Збереження кількості існуючих робочих місць згідно зі штатним розписом державного підприємства та недопущення скорочення чисельності працівників з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу.
3. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності згідно з трудовим законодавством, за винятком звільнення на підставі пункту
6 статті 40 КЗпПУ.
4. Протягом трьох місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі: із заробітної плати, до
Пенсійного фонду України, бюджетів усіх рівнів, яка утвориться на дату підписання
акта передачі державного майна.
5. Здійснювати заходи щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства згідно з вимогами трудового законодавства та укладеного колективного
договору між новим власником і трудовим колективом.
6. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із
заробітної плати.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимого законодавства про охорону навколишнього природного середовища під час виробничої діяльності підприємства.
8. Питання землекористування вирішується покупцем після переходу до нього
права власності в установленому законом порядку.
9. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018.
Код ЄДРПОУ 21368158.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області

Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт).
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: оглянути об’єкт можна в робочі дні за адресою: (Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113).
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,
тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального
відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва
з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна особа:
Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню
учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 18.10.2018 № 116МП «Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу засідання
аукціонної комісії від 16.10. 2018 року № 1».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000089-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 184 260,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 92 130,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 92 130,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ 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 можли- мета викомісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
ристання
1 Державна фіскаль- 39476158, (Користувач) Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Він
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення у прим. № 8
–
21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Васи4,0
42 096,00
2 роки 364 дні
Розміщення
на служба України ницькій області, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21, тел. (0432) 56-04-16 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А1)
ленка (колишня 30-річчя Перемоги), 21
банкомата

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт» Дніпропетровська
гільної промисловості України обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09

найменування
Нежитлові вбудовані приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
2
площа, м залежною оцінкою, грн
вий строк оренди
05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малинов64,03
152 303,00
2 роки 11 місяців
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції,
ського, 76
що друкуються іноземними мовами (без права здійснення рекламної діяльності)
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ Фонду по Дніпропетровській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 17.10.2018 № 83-84 (1207-1208) на стор.4 поз.3,
адресу об’єкта оренди слід читати: «Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 1».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство освіти і науки України
3 Міністерство освіти і науки України
4 Міністерство освіти і науки України

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

найменування
реєстровий номер майна
00493681, Житомирський національний агроекологічний університет, Частина нежитлового приміщення
00493681.1.БЕШСНП9929
10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, тел. (0412) 22-85-97
на 1-му поверсі навчального корпусу
00493681, Житомирський національний агроекологічний універси- Частина нежитлового приміщення
00493681.1.БЕШСНП9920
тет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, тел. (0412) 22-85-97 на 1-му поверсі навчального корпусу
02543516, Житомирський професійний політехнічний ліцей,
Нежитлові приміщення
–
10003, м. Житомир, вул. Старовільська, 9а
на 1-му поверсі в будівлі майстерні
02543590, Овруцький професійний ліцей,11100, м. Овруч, вул.
Нежитлові приміщення їдальні в бу02543590.2.АААБИВ024
Тараса Шевченка, 11, тел. 4-26-54
дівлі побутового корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
м. Житомир, вул. Ко3,0
21 378,00
До 3 років
рольова, 39
м. Житомир,
3,0
21 860,00
До 3 років
вул. Пушкінська,55
м. Житомир, вул.
216,9
272 749,00
До 3 років
Корольова,132
м. Овруч,
173,9
292 152,00
До 3 років
вул. Т. Шевченка,11

мета використання
Розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари (снековий апарат)
Розміщення торговельного апарата, що відпускає продовольчі товари (снековий апарат)
Розміщення ремонтно-механічної майстерні
в сфері металообробки
Розміщення їдальні в навчальному закладі
(без реалізації товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ Фонду по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ Фонду по Запорізькій області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опоблікованому в газеті «Відомості приватизації» № 85 (1209) від 22.10.2018 на стор.3,
місцезнаходження об'єкта слід читати: «Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44».

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

Назва органу
управління

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

найменування
1 Міністерство юстиції 39773550, Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 41600, нежитлове приміщення
України
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48, тел.: (05447) 6-23-47

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
39773550.1.АААДЕЖ229 Сумська обл., м. Конотоп,
12,8
892,00
вул. Братів Лузанів, 43
на 30.09.2018

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офісу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

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

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

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

реєстровий номер майна

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання

місцезнаходження

1

Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя Центральний склад під літ. «В» 03562307.1.АААБЕЕ533 вул. Князя Володимира Великого, 12,
водних ресурсів України Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська область, тел. (03552) 3-17-76
поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
м. Чортків, Тернопільська обл.

193,7

265 750,00

2 роки 11 місяців

Для зберігання
матеріалів

2

Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя Склад ПММ під літ. «З» поз.
водних ресурсів України Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська область, тел. (03552) 3-17-76
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

03562307.1.АААБЕЕ531 вул. Князя Володимира Великого, 12,
м. Чортків, Тернопільська обл.

50,0

66 860,00

2 роки 11 місяців

Для зберігання
ПММ

3

Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя Частина адмінбудинку під літ. 03562307.1.АААБЕЕ528 вул. Князя Володимира Великого, 12,
водних ресурсів України Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська область, тел. (03552) 3-17-76
«А» поз. 1-11, 1-12, V
м. Чортків, Тернопільська обл.

61,3

247 590,00

2 роки 11 місяців

Під офісні приміщення

4

Державне агентство
03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя Частина прохідної під літ. Ж,
водних ресурсів України Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська область, тел. (03552) 3-17-76
поз. 1-1, 1-3, 1-4

34,5

114 636,00

2 роки 11 місяців

Під офісні приміщення

03562307.1.АААБЕЕ529 вул. Князя Володимира Великого, 12,
м. Чортків, Тернопільська обл.

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ Фонду по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України
2

3

4
5

найменування

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго- Нерухоме майно – нежитлові приміщенманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
ня (частина приміщення 2-го поверху
будівлі центрального корпусу)
Міністерство освіти і науки
37308938, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище
Нерухоме майно – частина даху будівлі
України
будівництва», 03040, м. Київ, вул. Маричанська, 4, тел./факс (044) (навчально-виробничих майстерень)
257-30-76
Міністерство регіонального
00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і
Нерухоме майно – нежитлові приміщенрозвитку та житлово-комуналь проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів ня на 1-му, 2-му, 3-му та 4-му поверхах
ного господарства України
«НДІБМВ», 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел. 425-56-32
лабораторного корпусу
Міністерство економічного
32309722, Державне підприємство «ЕКО», 01033, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлові приміщенрозвитку і торгівлі України
бульв. Лесі Українки, 36б, тел. 285-70-53
ня в підвалі, літера Б
Міністерство освіти і науки
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен- Нерухоме майно – частина нежитлового
України
ка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
приміщення на 1-му поверсі гуртожитку № 7

31 жовтня 2018 року

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Київ, вул. Пиро235,8
5 730 859,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні без права продажу товарів підакцизної групи у навчальних
гова, 9
станом на 31.07.2018
закладах
місцезнаходження

–

м. Київ, вул. Болсуновська, 31/37

–

–
–

6,0

564 518,00
станом на 31.08.2018

1 рік

м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

111,1

2 345 840,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

м. Київ, бульв. Лесі
Українки, 36
м. Київ, вул. Ломоносова, 61

289,9

3 763 000,00
станом на 31.08.2018
97 890,00
станом на 31.08.2018

5 років

5,3

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів і чотирьох антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку (4,0 м2 – розміщення щогли з 4-ма
антенно-фідерними пристоями та 2,0 м2 – для розміщення шафи з обладнанням)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Розміщення складів
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

№ 88 (1212)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

6 Державне агентство водних
ресурсів України

01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства Нерухоме майно – дорожнє покриття
імені Гаркуші М. А., 08351, Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Рогозів, вул. Соборності, 1, тел. (044) 563-12-37

7 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

02426097, ДП «ПРОЗОРО», 01601, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 22, тел. (044) 281-42-77

8 Міністерство освіти і науки
України

02070884, Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044)
456-50-55
9 Міністерство молоді та спорту 14297707, ДП «НСК «Олімпійський», 03150, м. Київ, вул. Велика
України
Васильківська, 55, тел. (044) 590-67-32

реєстровий номер
майна

01033987.1.АААБГВ253 м. Київ, вул. Євгена
Харченка, 36

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

36,0

212 900,00
станом на 31.07.2018

2 роки 11 місяців

м. Київ,
вул. БульварноКудрявська, 22
м. Київ, вул. Мельникова, 81, літера Д

33,1

1 131 000,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу продоводьчих товарів, крім товарів
підакцизної групи – 5,0 м2; торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, без підакцизної групи –15,0 м2; торговельного об’єкта з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів –10,0 м2; ксерокопіювальної техніки для надання послуг із
ксерокопіювання документів – 6,0 м2
Розміщення офіса

2,0

40 800,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата

14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 55

14,0

508 080,00
станом на 31.07.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення 12 антен (частина чаші стадіону площею 11,0 м2) та шафи з обладнанням (частина споруди при виході зі стадіону площею 3,0 м2) операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 3-му поверсі будівлі

–

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення на 1-му поверсі

–

Нерухоме майно – частина чаші стадіону – 11,0 м2 та місце при виході зі
стадіону – 3,0 м2

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ Фонду
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 992,7 м2, розташовані за адресою: вул. Остапа
Вишні, 5а, м. Київ, що обліковуються на балансі Фонду державного майна України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
вул. Остапа Вишні, 5а, м. Київ. Мета проведення незалежної оцінки: укладення
договору оренди. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 18 приміщень. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Вінницькій 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 вбудоване приміщення № 21 площею
34,4 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебувають на
балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Юнайтед Форест». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2018:
відновна – 12 766,47 грн; залишкова – 4 088,62 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 8 (3,0 м2),
№ 32 (14,0 м2) загальною площею 17,0 м2 на 1-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А) з підвалом, що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Дяхтярук В. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 9 692,10 грн;
залишкова – 657,28 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею
25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, що не увійшло
під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ЗАТ «Вінницький кущовий
інформаційно-обчислювальний центр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Метан В. Е. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.12.2006: відновна – 14,93
грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 1
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі банку (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Шаргородському
районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23500, Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), б. 250. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 17.10.2018: відновна – 1 898,00 грн; залишкова – 344,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: гребля н/с «Карабелівка (інв.
№ 956); водоспуск н/с «Карабелівка (інв. № 957); верховина н/с «Карабелівка (інв.
№ 958), у т. ч.: гребля; водовипуск, за адресою: Вінницька обл., Теплицький р-н, в межах
земель Степанівської сільської ради, с. Карабелівка; дамба № 1 виросного ставу Грузьке
(інв. № 960); дамба № 2 виросного ставу Грузьке (інв. № 961), у т. ч.: дамба; водоперепускна споруда; відвідний канал; дамба № 3 виросного ставу Грузьке (інв. № 962), у т. ч.:
дамба; водоперепускна споруда; відвідний канал; дамба № 4 виросного ставу с. Грузьке
(інв. № 963), у т. ч.: дамба; водонапускний трубопровід; водоперепускна споруда; водоперепускна споруда; відвідний канал; дамба №5 виросного ставу Грузьке (інв. № 964), у
т. ч.: дамба; контурна дамба; відвідний канал; водоперепускна споруда; контурна дамба
зимувальних ставів № 1-3; роздільна дамба зимувального ставу № 1; водонапуск зимувального ставу № 1; водовипуск зимувального ставу № 1; роздільна дамба зимувального
ставу № 2; водонапуск зимувального ставу № 2; водовипуск зимувального ставу № 2;
роздільна дамба зимувального ставу № 3; водонапуск зимувального ставу № 3; водовипуск зимувального ставу № 3; водонапускний трубопровід; контурна дамба нерестових
ставів № 1-4; роздільна дамба нерестового ставу № 1; роздільна дамба нерестового
ставу № 2; роздільна дамба нерестового ставу № 3; роздільна дамба нерестового ставу
№ 4; контурна дамба малькових ставів № 1-3; роздільна дамба малькового ставу № 1;
роздільна дамба малькового ставу № 2; роздільна дамба малькового ставу № 3; дамба № 6 виросного ставу Грузьке (інв. № 965), у т. ч.: верховинна споруда; дамба № 7
виросного ставу Грузьке (інв. № 966); донний водоспуск в/с № 1 Грузьке (інв. № 967);
донний водоспуск в/с № 2 Грузьке (інв. № 968); донний водоспуск в/с № 3 с. Грузьке
(інв. № 969); донний водоспуск в/с № 4 с. Грузьке (інв. № 970); донний водоспуск в/с
№6 Грузьке (інв. № 971); донний водоспуск в/с № 7 Грузьке (інв. № 972), за адресою:
Вінницька обл., Гайсинський р-н, в межах земель Грузької сільської ради, за межами с.
Грузьке. Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Замовник
робіт з оцінки – РВ Фонду по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ПП «НАРАЗ». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): гідроспоруди. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 03.09.2018: відновна – 112 452,15 грн;
залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 15,0 тис. грн. Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого

№ 88 (1212)

Платник послуг з оцінки – громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів
війни в Афганістані та інших локальних конфліктів».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 11 830,00 грн.
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 08.11.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 14.11.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина виробничого приміщення пилорами площею 70,0 м2, що перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти
м. Житомира. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Рибалка, 34. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник
оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Теплодар
2». 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 43,7 м2
1-го поверху приміщення № 12 будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Апеляційного суду Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С.
Ріхтера, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Войтенко В. П. 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: нежитлові приміщення площею 205,4 м2
будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 45а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дяченко В. В.
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 № 4: нежитлові приміщення площею 23,8 м2
в адміністративній будівлі, що перебувають 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: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич О. Ц. 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 № 5: частина коридору площею 3,0 м2 нежитлової будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Грушевського, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Самчук В. Л. 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 26,26 м2
у будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Малинського лісотехнічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський
р-н, с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник оцінки – РВ Фонду 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).
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.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 08 листопада 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 листопада 2018 року о 14.00.

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного
23.10.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів» з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами, визнано суб’єкта
оціночної діяльності – приватне підприємство «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЕКСПОКОМ». Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 42,255 тис. грн.
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 Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду 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 ФОНДУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФОНДУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (реєстровий
№ 00239066.2.АААДКЖ410) збірно-розбірного складу (літ. З′), інвентарний
номер 56, а саме: приміщення з № 1 до № 26 включно, загальною площею
1 089,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. 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 «Запорізький конструкторсько-технологічний
інститут сільськогосподарського машинобудування». Платник робіт з оцінки: ПП
«Люкс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 137, № 138, № 140 та
частина приміщення № 135 площею 8,95 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ029),
загальною площею 42,05 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Немировича-Данченка/Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00193588) Запорізької державної
інженерної академії (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05402565). Платник робіт з оцінки: ФОП Жила О. Ю. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500 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: частина нежитлового приміщення № 185 загальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літера А-9), реєстровий номер 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, буд. 9. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2; за функціональним
призначенням: для розміщення, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 4. Назва об’єкта оцінки: навіс (літ. Я) загальною площею 10,1 м2, що входить до складу історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» та перебуває
на балансі Національного заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Українська
писанка». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: споруди зокрема аналогічного функціонального призначення.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі
відділу статистики (реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931) нежитлові
приміщення (літ. А-2, приміщення № 4, № 12 та частини приміщень спільного
користування площею 9,5 м2) загальною площею 49,5 м2. Місцезнаходження
об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, буд.11. 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:
ФОП Кузьміна Н. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 300 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.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в одноповерхову будівлю, реєстровий
номер 02360576.31.АААДЕЕ941, нежитлове приміщення (літ. А-1, приміщення
№ 26) загальною площею 12,9 м2 та одноповерхова будівля сараю (літ. Г), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕ925, загальною площею 6,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 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
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майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
Кравченко Є. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 600 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; окремо розташовані будівлі
зокрема аналогічного функціонального призначення.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху одинадцятиповерхової будівлі (літера А-11, кабінет № 27 (49,2 м2), комора № 28 (3,3 м2),
допоміжне приміщення № 29 (10,7 м2) та частина кабінету № 26 (12 м2) загальною
площею 75,2 м2), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 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 «Рекламновидавниче агентство «ПРОСВІТА». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 800 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.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу № 101 першого поверху будівлі (Літ. АА1 А2ВВ1вв1аа1) загальною площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, буд. 59.
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: ФОП Пінчук В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 18.08.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель площею до 20 м2; 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 Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
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 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, 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 ФДМУ; 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 пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції 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 СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефон 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 Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 12.11.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 16.11.2018 о 10.00 у РВ Фонду по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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

31.08.18

Ринкова вартість

Ринкова
вартість

Дата
оцінки
Вид вартості

Залишкова
Платник
вартість
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Технічний майданчик площею 15,0 м для розміщення
5 687,43
Товариство
контейнера та одного антено-місця (частина зовнішз обмеженою
ньої поверхні металевої димохідної труби котельні
відповідальністю
для розміщення антено-фідерних пристроїв на висоті
«лайфселл»
29,0 м від поверхні землі площею 10,0 м2 та частина
поверхні димової труби, до якої прикріплені сходинки
площею 4,65 м2 для спільного користування) за адресою: вул. Б. Лепкого, 21а, м. Хоростків, Гусятинський
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Хоростківський
професійний сільськогосподарський ліцей»
2 Частина нежитлового приміщення загальною площею
362,40
Фізична особа –
6,0 м2 другого поверху головного навчального корпідприємець
Весельський Ігор
пусу за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль,
Андрійович
що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
30.09.18

№ Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та наз/п
йменування балансоутримувача

Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
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, – 2 100,00 грн; об’єкта
№ 2 – 2 000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні споруди
та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного
обладнання та антенно-фідерних пристроїв; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки
№ 2, – нерухоме майно – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81
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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 Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після
дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок
(0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТь, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки державного майна

 1. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 208) загальною площею
46,2 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ущакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 2. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 223) загальною площею
45,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 3. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 207) загальною площею
47,9 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 4. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 218) загальною площею
42,8 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі,
що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до
Положення: приміщення адміністративного призначення.
 5. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 205) загальною площею
49,3 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі,
що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до
Положення: приміщення адміністративного призначення.
 6. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 202) загальною площею
47,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 7. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 201) загальною площею
30,5 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 8. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 200) загальною площею
16,3 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 9. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 227) загальною площею
43,0 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 10. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 206) загальною площею
73,6 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 11. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 221) загальною площею
29,2 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 12. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 116) загальною площею
54,6 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 13. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 186,6 м2 навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії,
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися
комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної
у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
 14. Об’єкт: нежитлове приміщення (аудиторія № 012-А) загальною площею
42,0 м2 навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 14/1. Замовник: РВ Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонський державній морський академії». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративного призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів для
об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин приміщень тощо),
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про
Над номером працювали:
В. П. Борківська
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 року № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток
5 до Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті (для об’єкта приватизації – не більше 10 днів, для об’єктів
оренди – не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний
стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: група інвентарних об’єктів у складі: приміщення у
будівлі корпусу № 4 з побутовими приміщеннями загальною площею 6 786,7 м2; рекламний щит 36,0 м2; приміщення у будівлі виробничого корпусу № 2 та № 2а загальною площею 761,0 м2; приміщення у будівлі електроцеху, шамотного цеху загальною
площею 695,7 м2; будівля водонасосної станції 1 прийому загальною площею 13,3 м2;
будівля насосної станції 2 прийому загальною площею 30,1 м2;свердловина на воду
№ 5982; приміщення у будівлі цеху з побутовими приміщеннями загальною площею
151,3 м2; приміщення у будівлі ремонтно-механічного цеху загальною площею 600,8 м2;
приміщення у будівлі виробничого цеху № 1 загальною площею 2 093,0 м2; приміщення
у будівлі їдальні (приміщення для забору води) площею 14,2 м2; приміщення в будівлі
лабораторії загальною площею 784,9 м2; приміщення у будівлі матеріального складу
загальною площею 317,0 м2; приміщення у будівлі КНС загальною площею 28,0 м2;
частина дороги для проїзду автотранспорту площею 1 236,0 м2; частина дороги для
проїзду автотранспорту площею 612,0 м2; водопровід питної води (D=50 mm – 215
пог. м та D=100 mm – 700 пог. м) – 915,0 пог. м; відкриті майданчики для зберігання
продукції загальною площею 711,4 м2; резервуар питної води 700 м3; лінія електропередач 2 040 пог. м; будівлі вагової 2РСД 24АС з автомобільною вагою загальною
площею 118,1 м2. Балансоутримувач – Державне підприємство «Славутський комбінат
«Будфарфор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.07.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення групи інвентарних об’єктів,
до складу яких входять будівлі, частини будівель та споруди, зокрема, порівняні за
функціональним призначенням (нерухомість комплексного використання). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 38,0 тис. грн
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщень загальною площею 45,0 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 2,6 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – 18 державна пожежно-рятувальна частина ГУ
ДСНСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 15, м. Славута,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ПАТ «НАСК «Оранта». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 16,4 м2 на другому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів
у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Чернецька Олена Василівна. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,1 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 38,2 м2 на
другому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Новоушицька
районна державна адміністрація Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Українська, 18, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Відділ фінансів Новоушицької
селищної ради. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10, вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організа
ційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по
Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

прийнято рішення
про приватизацію
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію шляхом викупу

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Тернопільській області від 26.10.2018 № 00628 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі складу ЦО
№ 1 загальною площею 944,8 м2 з добудовою складу № 1 загальною площею
128,4 м2; будівлі складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2; прохідної під
літерою «В» загальною площею 13 м2, пожежного резервуара під літерою «Г»
загальною площею 32,9 м2, пожежного резервуара під літерою «Д» загальною
площею 32,9 м2, площадки № 1 та огорожі № 2 за адресою: Тернопільська
область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88, шляхом викупу покупцем – Дацків
Оксаною Василівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2968608980), яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні, за
запропонованою нею ціною в сумі 1 337 680,00 (один мільйон триста тридцять
сім тисяч шістсот вісімдесят) грн, крім того ПДВ – 267 536,00 (двісті шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять шість) грн, ціна продажу з урахування ПДВ –
1 605 216,00 грн (один мільйон шістсот п’ять тисяч двісті шістнадцять грн).
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