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Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

Фонд державного  
майна України – 
національний оператор 
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

відомості
приватизації

Передплатний 
індекс

22437
Свідоцтво про державну реєстрацію  

серія кв № 23566-13406пр від 27.09.2018
Додаток виходить щопонеділка та щосереди

у номері
конкурси з відбору 
радника

1 відкрите акціонерне 
товариство «оріана»

2 державне публічне 
акціонерне товариство 
«національна акціонерна 
компанія «украгролізинг»

Competitive 
selection of advisers

2 Open Joint-Stock Company 
«Oriana»

2 State Public Joint-Stock 
Company «National 
Joint-Stock Company 
«Ukragroleasing»

мала приватизація

3 результати продажу об’єктів 
малої приватизації

3 Продаж об’єктів малої 
приватизації

оренда

9 оголошення про намір  
передати державне  
майно в оренду 

10 конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

12 фонд повідомляє

12 Прийнято рішення 
про приватизацію



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 то-
вариства «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 дер-
жавної 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, за-
реєстрованим 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 встанов-
лено перелік осіб, які не можуть бути радниками.

також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до ви-
мог 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 економіч-
ного 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»:
збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності  h
підприємства;
приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами  h
бухгалтерського обліку;
забезпечення проведення фінансового аудиту; h
підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів  h
її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення 
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації; h
підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної  h
конкуренції та про екологічний аудит;
здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме: h

загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юри-
дичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяль-
ність, місце компанії на ринку;
фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, переві-
рити його активи та зобов’язання з погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність не-
зареєстрованих зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий 
стан у майбутньому);
податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої пе-
ревірки;
юридичний  (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як за-
конність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законо-
давства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, на-
явність 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;

проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій об’єкта в Україні та на  h
міжнародних ринках;
розробка комплексних заходів антикризового управління та зменшення проблемних боргів  h
об’єкта;
здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного повідомлення  h
про вивчення попиту;
підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів / організація Data room (українською  h
та англійською мовами);
надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу об’єкта; h
супровід аукціону; h
забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до абзацу другого пункту  h
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:
підготовка до приватизації ват «оріана»; h
продаж пакета акцій ват «оріана». h
максимальний строк підготовки радником пакета акцій ват «оріана» до продажу становить 4 (чо-

тири) 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 29.01.2019.
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 перед-
святкові 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 пропо-
зиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:

заяву про участь у конкурсі; y
підтвердні документи; y
конкурсну пропозицію; y
істотні умови для включення до договору про надання послуг радника. y

заява має бути складена за формою, затвердженою наказом фонду державного майна Укра-
їни від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за 
№ 661/30529.

Підтвердними документами є:
засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка  y
підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб); y
засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках  y
копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань; y
інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 порядку залучення радників у  y
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, 

Управління продажу об’єктів великої 
приватизації, т. 200-33-25КонКУрси з відборУ радниКа

Шановні читачі, колеги, друзі!
Вітаємо вас з прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим.

Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання,  
нові життєві задуми і бажання, новий крок у незвідане майбутнє.

Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках ваших близьких, особливій теплоті,  
радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди та щастя, а рік, що приходить,  

буде щедрим на вагомі здобутки, щасливі оберти долі, достаток, родинний затишок,  
додасть життєвих сил і творчого натхнення та здійснить найзаповітніші бажання!

Нехай Різдвяна зоря запалить у наших душах любов і милосердя,  
а в нашій милій Україні запанують мир, спокій, і Господь благословить усі наші  починання!

Зичимо нових звершень та здобутків в ім’я великого майбутнього України!
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Administration of Large Privatization 
Objects Sale, т. 200-33-25COMPETITIVE SELECTION OF ADVISERS

стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації 
проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об’єкта 
приватизації);
витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного  y
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);
для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його  y
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 україн-

ською мовою.

Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу).
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 04.02.2019 о 

10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Гене-
рала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.02.2019 о 10.00 
у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Ал-
мазова, 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 «Національ-

на Акціонерна Компанія «Украгролізинг».
місцезнаходження: 01601, м. київ, вул. мечнікова, 16 а.
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 Укра-
їни 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 прива-
тизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «національна 
акціонерна компанія «Украгролізинг» (код за ЄдрпоУ 30101456)».

порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготов-
ки до приватизації та продажу пакета акцій дпат «національна акціонерна компанія 
«Украгролізинг» встановлено законом України «про приватизацію державного і кому-
нального 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 мі-
ністерстві 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.

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:

collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and financial  h
indicators of the company’s activity;
bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting  h
standards;
ensuring financial audit; h
preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of the  h
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;
determination of the starting price and preparation of the information package  h
concerning the privatization object;
preparation of documentation on the company in accordance with the requirements of  h
legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
conduction of Due Diligence, particularly: h

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;

також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції 
відповідно до вимого 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 за-
стосування 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, залу-
чення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комуналь-
ної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації 
ефективному власнику.

Перелік завдань радника з продажу пакета акцій ДПАТ «Національна 
акціонерна  
компанія «Украгролізинг»:

збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових  h
показників діяльності підприємства;
приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у  h
відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
забезпечення проведення фінансового аудиту; h
підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості  h
підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації 
кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і 
тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта  h
приватизації;
підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про  h
захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
здійснення перевірки об’єкта (Due Diligence), а саме: h

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 пред-
мет окремої перевірки;
юридичний  (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності ком-
панії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, 
дотримання трудового законодавства тощо;
операційний (Operational Due Diligence) – перевірка діяльності компанії, враху-
вання місткості ринку, оцінка якості послуг;
технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні за-
безпеченості та стану обладнання;

проведення SWOT-аналізу об’єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій  h
об’єкта в Україні;
здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного  h
повідомлення про вивчення попиту;
підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація Data  h
room (українською та англійською мовами);
надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу  h
об’єкта;
супровід аукціону; h
забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до  h
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:
підготовка до приватизації дпат «національна акціонерна компанія «Украгро-

лізинг»;
продаж пакета акцій дпат «національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

conducting a SWOT ana h lysis of the object, including assessment of competitive positions 
of an object in Ukraine and world markets;
carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an information  h
statement on the study of demand;
preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization  h
(in Ukrainian and English);
providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object; h
support of the auction; h
ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance  h
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:

preparation of OJSC «Oriana» for privatization; y
sale of the stock of shares of OJSC «Oriana». y

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 29.01.2019.
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:

application for participation in the competition; y
confirming documents; y
competition proposal; y
significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s  y
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:
a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the  y
application for participation in the competition (in the case of signing the application 
by the authorized representative);
a copy of an identification document (for individuals); y
duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non- y
resident legal entities);
information on availability of experience in performing similar objectives; y
information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure  y
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);
an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document  y
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);
for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its  y
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 

04.02.2019 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 
07.02.2019 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.

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 29.01.2019.
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 і 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 доку-
менти» та «конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі
Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:

заяву про участь у конкурсі; y
підтвердні документи; y
конкурсну пропозицію; y
істотні умови для включення до договору про надання послуг радника. y

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:
засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень  y
особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви 
уповноваженим представником);
копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб); y
засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених  y
законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – 
нерезидентів);
інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань; y
інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 порядку  y
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);
витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного  y
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);
для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його  y
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 україн-

ською мовою.

Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу).
Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 04.02.2019 о 

10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Гене-
рала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.02.2019 о 10.00 
у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Ал-
мазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

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 Joint-Stock 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:

collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and financial  h
indicators of the company’s activity;
bringing the main indicators of the company’s accounting records in line with accounting  h
standards;
ensuring financial audit; h
preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of the  h
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;
determination of the starting price and preparation of the information package  h
concerning the privatization object;
preparation of documentation on the company in accordance with the requirements of  h
legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
conduction of Due Diligence, particularly: h

General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company’s activity,  y
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  y
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  y
inspection;
Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company’s activities, such  y
as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance, 
etc;
Operational Due Diligence is an inspection of the company’s production activities,  y
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  y
and condition of production equipment, environmental friendliness of production;
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conduc h ting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive positions 
of an object in Ukraine;
carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an information  h
statement on the study of demand;
preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization  h
(in Ukrainian and English);
providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object; h
support of the auction; h
ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor’s services in accordance  h
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:
preparation of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for  h
privatization;
sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company  h
«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 29.01.2019.

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.

результати продажу

Вінницька область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації 

окреме майно – нежитлова будівля проммагазину з прибудовою загальною площею 
153,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ват «Удицький цукровий завод» та зна-
ходиться за адресою: 23853, вінницька обл., теплицький р-н, с. Удич, вул. 9 травня, 4, 
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електро-
нному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 %, фізичною особою пигульою людми-
лою михайлівною за 13990,20 грн (тринадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн 20 коп.), 
у тому числі пдв – 2 331,70 грн (дві тисячі триста тридцять одна грн70 коп.).

ДонЕцька область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації

окреме майно – гараж літ. а-1 загальною площею 23,4 м2 за адресою: 87500, до-
нецька область, м. маріуполь, проспект миру (колишній проспект леніна (проспект 
республіки)), будинок 10/20, гараж б/н, що обліковується на балансі Управління дер-
жавної казначейської служби у м. маріуполі донецької області (код ЄдрпоУ 37989721), 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – фізичною особою 
манько ю. о. за 14 401,20 грн, у тому числі пдв – 2400,20 грн.

ЖитоМиРська область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації шляхом викупу

об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (літ. а) площею 
2789,1 м2, що орендується тов «міськкомунсервіс» та знаходиться за адресою: 
житомирська обл., м. новоград-волинський, вул. Ушакова, 42. балансоутримувач 
новоград-волинська районна державна адміністрація. приватизовано шляхом викупу 
юридичною особою за ціною 1412041,20 грн, у т. ч. пдв – 235340,20 грн.

ЗаПоРіЗька область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації

об’єкт малої приватизації – окремо розташовані споруди виробничого призна-
чення, у складі: склад та столярська майстерня, літ. б; склад пмм, літ. д; гараж № 1, 
літ. к-2; гараж № 2, літ. к-2; архів № 3 другого поверху, літ. к-2; склад пмм, літ. л; про-
хідна, літ. н; зварювальний цех, літ. в; навіс, літ. п; склад, літ. г; зварювальний цех, літ. 
з; склад, літ. м; склад, літ. о; навіс, літ. р; ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2; паркани № 5, 
6, 7, 8; майданчик під склад № 9; майданчик тельфера № 10; замощення і, що розта-
шовані за адресою: м. запоріжжя, вул. експресівська, 28, приватизовано юридичною 
особою – тов «онікС», код ЄдрпоУ 30557317, яка визнана переможцем електронно-
го аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій. ціна, за якою придбано об’єкт, становить 359 266,44 грн (триста 
п’ятдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят шість гривень 44 копійки), у тому числі пдв – 
59 877,74 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 74 копійки).

іВано-ФРанкіВська область
інформація про результати продажу на електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій об’єкта малої приватизації державної власності

регіональним відділенням фонду державного майна України по івано-франківській 
області затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу адмі-
ністративної будівлі загальною площею 826,3 м2, що не включена до статутного капі-
талу пат «Укрнафта» та перебуває на його балансі, за адресою: м. івано-франківськ, 
вул. отця і. блавацького, 22, переможцем якого стала юридична особа – тов «екС-
піві». ціна продажу – 1 100 019,00 грн без пдв, пдв – 220 003,80 грн. ціна продажу 
з урахуванням пдв – 1 320 022,80 грн.

льВіВська область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації

об’єкт незавершеного будівництва – цех по виробництву рідкого аміаку (будівля 
водопідготовки) за адресою: львівська область, миколаївський район, с. березина, 
вул. промислова, 26 проданий на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, який відбувся 29 
жовтня 2018 року. балансоутримувач відсутній. приватизовано юридичною особою – 
тов «зет-галиЧина» за ціною 511 800,00 грн, у тому числі пдв – 85 300,00 грн.

ПолтаВська область
інформація про результати продажу об’єкта державної власності

регіональним відділенням фонду державного майна України по полтавській об-
ласті приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкт державної влас-
ності окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні 
з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм, що розташовані за адресою: 39255, 
полтав ська обл., кобеляцький р-н, с. лучки, вул. лісова, 24, балансоутримувач відсут-
ній. приватизовано фізичною особою – Шаптала віктор петрович, ідентифікаційний 
код 2861817577, який визнаний переможцем електронного аукціону. ціна продажу 
становить з пдв – 34308,73 грн, в тому числі пдв – 5718,12 грн.

тЕРноПільська область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації

наказом регіонального відділення фонду по тернопільській області від 17.12.2018 
№ 00714 прийнято рішення про затвердження результатів продажу об’єкта малої при-
ватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 90-квартирного житлового будинку, 
що знаходиться за адресою: 48301, тернопільська область, м. монастирська, вул. Со-
нячна, 26. об’єкт приватизовано шляхом викупу покупцем – юридичною особою – тов 
«любава-агро» (код ЄдрпоУ 32147790), який єдиний подав заяву на участь в елек-
тронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за 481 200,00 (чотириста вісімдесят 
одну тисячу двісті) грн, у тому числі пдв – 80 200,00 (вісімдесят тисяч двісті) грн.

ХЕРсонська область, аРк  
та м. сЕВастоПоль

інформація про результати продажу на аукціоні за методом покрокового  
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  
об’єкта малої приватизації державної власності

наказом регіонального відділення фонду державного майна в Херсонській об-
ласті, арк та м. Севастополі від 18 грудня 2018 року № 678 затверджено протокол 
про результати електронного аукціону від 07.12.2018 № UA-PS-2018-11-07-000022-1 
з продажу об’єкта малої приватизації: пакета акцій у розмірі 49,5687 %, що належить 
державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «машинобудів-
ний завод «аметист» (код ЄдрпоУ 14312499). покупець: тов «фінансова компанія 
«дельта» (код ЄдрпоУ 35158559). ціна, за якою придбано об’єкт малої приватиза-
ції, – 98 613,30 грн.

ЧЕРкаська область
інформація про результати продажу об’єкта малої приватизації

окреме майно – комплекс нежитлових будівель та споруд (20600, Черкаська обл., 
м. Шпола, вул. Соборна, 138) приватизовано юридичною особою – тов «донбаС-
гідрозалізобетон», яке визнано переможцем аукціону в електронній формі за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій, за 1 935 282,00 грн, у тому числі пдв – 322 547,00 грн.

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:

application for participation in the competition; y
confirming documents; y
competition proposal; y
significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor’s  y
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:
a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the  y
application for participation in the competition (in the case of signing the application 
by the authorized representative);
a copy of an identification document (for individuals); y
duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non- y
resident legal entities);
information on availability of experience in performing similar objectives; y
information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure  y
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 
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Вінницька область
інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни  
по вінницькій області про проведення продажу на аукціоні  
об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –  
їдальні з обладнанням площею 355,12 м2

1. Інфоримаця про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  їдальня з обладнанням площею 355,12 м2.
місцезнаходження об’єкта: 24004, вінницька область, м. могилів-подільський, 

вул. дністровська, 60.
балансоутримувач: (найменування, його місцезнаходження, контактна особа) 

прат «могилів-подільський консервний завод» (код ЄдрпоУ 00373965), 24004, 
вінницька область, м. могилів-подільський, вул. дністровська, 60, голова прав-
ління прат «могилів-подільський консервний завод» – зайчук Сергій васильович, 
тел. (04337) 6-04-34.

відомості про об’єкт: будівля їдальні загальною площею 355,12 м2, рік забудови – 
1961. право державної власності зареєстровано 03.10.2018, номер запису 28209371, 
реєстраційний номер 1658770905104. обладнання їдальні – 7 одиниць: касовий апарат 
1987 р. в., холодильна шафа 1987 р. в., електрокотел 1987 р. в., електросковорода 
1986 р. в., прилавок 1985 р. в., електрокотел 1989 р. в., м’ясорубка 1989 р.в. Стан об-
ладнання незадовільний, непридатний до використання.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: зе-
мельна ділянка орієнтовною площею 0,0406 га. категорія земель: землі несільсько-
господарського призначення, землі промисловості. договір з балансоутримувачем 
на встановлення земельного сервітуту від 13.08.2007. право власності в державному 
земельному кадастрі не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 січня 2019 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог порядку про-
ведення 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).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 їдальні з обладнанням площею 355,12 м2 здійснюється відповідно 

до вимог закону України «про приватизацію державного і комунального майна», по-
рядку 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 їдальні з обладнанням площею 355,12 м2 має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 124 382,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 62 191,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 62 191,00 грн.
на остаточну ціну продажу нараховується пдв в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 12 438,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 219,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6 219,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн до 31.12.2018 включно; 834,60 грн 

з 01.01.2019.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню фонду по вінниць-

кій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 500 
грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

можливе перепрофілювання об’єкта;
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу пе-

реоформити договір земельного сервітуту на землекористування із прат «могилів-
подільський консервний завод».

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних 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 він-

ницькій області
рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
банк одержувача: гУдкСУ у вінницькій області
мфо 802015
код ЄдрпоУ 13327990
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по він-

ницькій області
рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
банк одержувача: дкСУ м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 13327990
в іноземній валюті:
одержувач: –
адреса: –
рахунок: –
банк одержувача: –
адреса: –
мфо –
код ЄдрпоУ: –
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: 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 місцез-
находженням об’єкта: 24004, вінницька область, м. могилів-подільський, вул. дні-
стровська, 60.

піб контактної особи на об’єкті: голова правління прат «могилів-подільський 
консервний завод» зайчук Сергій васильович тел. (04337) 6-04-34.

найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду державного 
майна України по вінницькій області, м. вінниця, вул. гоголя, 10, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates 
of preparation for sale and sale of the privatization object);
an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document  y
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);
for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its  y
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 

04.02.2019 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 
07.02.2019 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.

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 
він ницькій області від 17.12.2018 № 1394.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000199-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 243,82 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 621,91грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 621,91 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по вінницькій 
області про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будинку для сезонних працівників літ. «а» загальною 
площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а»

1. Інфоримаця про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною 
площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а».
місцезнаходження: 24714, вінницька обл., піщанський р-н, с. дмитрашківка, 

вул. Садова, 4а.
балансоутримувач: (найменування, його місце знаходження, контактні дані) прат 

«Сад України» (код ЄдрпоУ 00414316), 24714, вінницька обл., піщанський р-н, с. дми-
трашківка, вул. Садова, 1. контактна особа: колісник володимир климович генераль-
ний директор прат «Сад України», тел. +38 097-355-41-89.

відомості про об’єкт: двоповерховий будинок для сезонних працівників літ. «а» 
загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а» за адресою: 24714, він-
ницька обл., піщанський р-н, с. дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що перебуває на 
балансі прат «Сад України», код ЄдрпоУ 00414316. рік побудови – 1987. право дер-
жавної власності зареєстровано 06.06.2018, номер запису 26602173, реєстраційний 
номер 1575649705232.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа 
земельної ділянки – 0,0900 га, кадастровий номер 052381400:03:002:0389. цільове 
призначення земельної ділянки: для надання послуг у сільському господарстві, кате-
горія земель: землі сільськогосподарського призначення. обмеження у використанні 
земельної ділянки не зареєстровані. право власності не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 січня 2019 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог порядку про-
ведення 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).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 будинку для сезонних працівників літ. «а» загальною площею 655,8 м2 
з вхідним майданчиком літ. «а» 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 будинку для сезонних працівників літ. «а» загальною площею 655,8 м2 з 
вхідним майданчиком літ. «а» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 за-
кону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 280027,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 140013,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 140013,50 грн.
на остаточну ціну продажу нараховується пдв в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 28002,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14001,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 14001,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн до 31.12.2018 включно; 834,60 грн 

з 01.01.2019.
Умови продажу.
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню фонду по вінницькій 

області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн 
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери 
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних 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 він-

ницькій області
рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
банк одержувача: гУдкСУ у вінницькій області
мфо 802015
код ЄдрпоУ 13327990
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по він-

ницькій області
рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
банк одержувача: дкСУ м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 13327990
в іноземній валюті:
одержувач: –
адреса: –
рахунок: –
банк одержувача: –
адреса: –
мфо –
код ЄдрпоУ: –
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

Управління продажу об’єктів малої  
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація
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реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-
тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: 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 місцезнахо-
дженням об’єкта: вінницька обл., піщанський р-н, с. дмитрашківка, вул. Садова, 4а.

піб контактної особи на об’єкті: генеральний директор прат «Сад України» коліс-
ник володимир климович, тет. +38-097-355-4189.

найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду державного 
майна України по вінницькій області, м. вінниця, вул. гоголя, 10, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

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 
він ницькій області від 17.12.2018 № 1395.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000221-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2800,27 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1400,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1400,14 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по вінницькій 
області про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівлі лазні площею 137,0 м2

1. Інфоримаця про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  будівля лазні площею 137,0 м2.
місцезнаходження об’єкта: 23441, вінницька область, мурованокуриловецький 

р-н, с. обухів, пров. робітничий, 8а.
балансоутримувач: (найменування, його місце знаходження, контактна осо-

ба) прат «вищеольчедаївське», код ЄдрпоУ 00385520, 23441, вінницька область, 
муровано-куриловецький р-н, с. малий обухів, вул. аграрна,7а, директор дмитрук 
володимир іванович, тел.(04256) 36-442.

відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. а площею 137,0 м2, 1984 
року побудови. право державної власності зареєстровано 29.08.2018, номер запису 
27746736, реєстраційний номер 1635192505228.

відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земель-
на ділянка площею 0,03 га. цільове призначення: для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови. право власності в державному земельному 
кадастрі не зареєстроване.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 січня 2019 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог порядку про-
ведення 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).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація будівлі лазні площею 137,0 м2 здійснюється відповідно до вимог 

закону України «про приватизацію державного і комунального майна», порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

покупець будівлі лазні площею 137,0 м2 має відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 17810,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8905,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 8905,00 грн.
на остаточну ціну продажу нараховується пдв в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1781,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 890,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 890,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн до 31.12.2018 включно; 834,60 грн 

з 01.01.2019.
Умови продажу.
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на про-

ведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3450,00 грн в місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по  

вінницькій області
рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
банк одержувача: гУдкСУ у вінницькій області
мфо 802015
код ЄдрпоУ 13327990
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по  

вінницькій області
рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
банк одержувача: дкСУ м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 13327990
в іноземній валюті:
одержувач: –
адреса: –
рахунок: –
банк одержувача: –
адреса: –
мфо –
код ЄдрпоУ: –
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: 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 місцезна-
ходженням об’єкта: 23441, вінницька обл., мурованокуриловецький р-н, с. обухів, 
пров. робітничий, 8а.

піб контактної особи на об’єкті: директор прат «вищеольчедаївське» дмитрук 
володимир іванович, тел. (04256) 36-442 .

найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду державного 
майна України по вінницькій області, м. вінниця, вул. гоголя, 10, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

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 
він ницькій області від 17.12.2018 № 1402.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000084-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 178,1 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 89,05грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 89,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

ЗаПоРіЗька область
інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по запорізькій 
області про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. а-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. б, підвалу літ. б’, що розташований 
за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 7, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Об’єкт незавершеного будівництва h  – житловий будинок, не завершений 
будівництвом літ. А-1, веранда літ. а-1, господарча будівля, 
не завершена будівництвом літ. Б, підвал літ. Б’, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 
вул. Зарічна, 7, повернений за рішенням суду у державну власність.
дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: по будівлі житло-

вого будинку виконано: фундамент із бетонних блоків; зовнішні і внутрішні стіни із кера-
мічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; перегородки 
із цегли; міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля – шифер, 
підлога відсутня. по веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, 
підлога відсутня. веранда має дверний проріз. по господарчій будівлі виконано: фун-
дамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. 
Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. наявні віконні блоки не за-
склені. по об’єкту виконано тільки загально-будівельні (будівельно-монтажні) роботи 
по зведенню коробки будівлі. водопостачання об’єкта передбачається від існуючого 
водопроводу (підведено до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; 
енергопостачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). площа за-
будови – 168,7 м2. рівень будівельної готовності технічною документацією не визначено. 
балансоутримувач – відсутній. роботи з консервації не виконувались.

об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га. земельна 
ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стар-
тової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 24.01.2019. Час проведення 
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аук-
ціоні 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 покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, не завершений будівни-
цтвом літ. а-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена будівництвом літ. б, 
підвал літ. б’, що розташований за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. гру-
шівка, вул. зарічна, 7, повернений за рішенням суду у державну власність здійснюється 
відповідно до вимог закону України «про приватизацію державного і комунального 
майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабі-
нету міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 закону Украї-
ни «про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 147 886,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 943,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 73 943,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 788,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 394,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7 394,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується пдв.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта у розмірі 5500,00 грн без урахування пдв протягом 30 днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери 
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-
різькій області

рахунок № 37189005004385
банк одержувача: головне управління державної казначейської служби України 

у запорізькій області
мфо 813015
код ЄдрпоУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску по-

тенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
рахунок № 37311049000444
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
адреса: вул. перемоги, буд. 50, м. запоріжжя, запорізька область, 69001
рахунок № 25206055700755
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: пл. інженерна, 1, м. запоріжжя, запорізька область, 69065
мфо 313399
код ЄдрпоУ 14360570
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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 15.00 за місцем зна-
ходження об’єкта: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 7.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
запорізькій області, 69001, м. запоріжжя, вул. перемоги, буд. 50, тел. 061 2260775.

адреса веб-сайта організатора аукціону – http://www.spfu.gov.ua.
контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: літвінова ліна ми-

колаївна, 0612260776, reform1_23@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 за-
порізькій області від 17.12.2018 № 857.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 478,86 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 739,43 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 739,43 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по запорізькій 
області про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. а-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. б, підвалу літ. б’, що розташований 
за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 9, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Об’єкт незавершеного будівництва h  – житловий будинок, не завершений 
будівництвом літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена 
будівництвом літ. Б, підвал літ. Б’, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, 
повернений за рішенням суду у державну власність.
дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: по будівлі житло-

вого будинку виконано: фундамент із бетонних блоків; зовнішні і внутрішні стіни із кера-

мічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; перегородки 
із цегли; міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля – шифер, 
підлога відсутня. по веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, 
підлога відсутня. веранда має дверний проріз. по господарчій будівлі виконано: фун-
дамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. 
Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. наявні віконні блоки не за-
склені. по об’єкту виконано тільки загально-будівельні (будівельно-монтажні) роботи 
по зведенню коробки будівлі. водопостачання об’єкта передбачається від існуючого 
водопроводу (підведено до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; 
енергопостачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). площа за-
будови – 179,7 м2. рівень будівельної готовності технічною документацією не визначено. 
балансоутримувач – відсутній. роботи з консервації не виконувались.

об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га. земельна 
ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стар-

тової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 24.01.2019. Час проведення 
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аук-
ціоні 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 покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, не завершений будівни-

цтвом літ. а-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена будівництвом літ. б, 
підвал літ. б’, що розташований за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. гру-
шівка, вул. зарічна, 9, повернений за рішенням суду у державну власність, здійснюється 
відповідно до вимог закону України «про приватизацію державного і комунального 
майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабі-
нету міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 закону Украї-
ни «про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 150 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 75 100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 75 100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 510,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7 510,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується пдв.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта у розмірі 5400,00 грн без урахування пдв протягом 30 днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-
різькій області

рахунок № 37189005004385
банк одержувача: головне управління державної казначейської служби України 

у запорізькій області
мфо 813015
код ЄдрпоУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску по-

тенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
рахунок № 37311049000444
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
адреса: вул. перемоги, буд. 50, м. запоріжжя, запорізька область, 69001
рахунок № 25206055700755
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: пл. інженерна, 1, м. запоріжжя, запорізька область, 69065
мфо 313399
код ЄдрпоУ 14360570
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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 15.00 за місцем зна-
ходження об’єкта: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 9.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
запорізькій області, 69001, м. запоріжжя, вул. перемоги, буд.50, тел. 061 2260775.

адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: літвінова ліна ми-

колаївна, 0612260776, reform1_23@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 за-
порізькій області від 17.12.2018 № 859.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 502,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 751,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 751,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по запорізькій 
області про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. а-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. б, підвалу літ. б’, що розташований 
за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 11, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Об’єкт незавершеного будівництва h  – житловий будинок, не завершений 
будівництвом літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена 
будівництвом літ. Б, підвал літ. Б’, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, 
повернений за рішенням суду у державну власність.
дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: по будівлі жит-

лового будинку виконано: фундамент із бетонних блоків; зовнішні і внутрішні стіни 
із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; 
перегородки із цегли; міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; по-
крівля – шифер, підлога відсутня. по веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; 
покрівля – шифер, підлога відсутня. веранда має дверний проріз. по господарчій 
будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою будів-
лею) – стіни бетонні блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконува-
лись. наявні віконні блоки не засклені. по об’єкту виконано тільки загально-будівельні 
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. будівельний майданчик 
не огороджений. водопостачання об’єкта передбачається від існуючого водопроводу 
(підведено до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енерго-
постачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). площа забудо-
ви – 181,1 м2. рівень будівельної готовності технічною документацією не визначено. 
балансоутримувач відсутній. роботи з консервації не виконувались.
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об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га. земельна 
ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стар-

тової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 24.01.2019. Час проведення 
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аук-
ціоні 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 покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, не завершений будівни-

цтвом літ. а-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена будівництвом літ. б, 
підвал літ. б’, що розташований за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. гру-
шівка, вул. зарічна, 11, повернений за рішенням суду у державну власність здійсню-
ється відповідно до вимог закону України «про приватизацію державного і комуналь-
ного майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
кабінету міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 закону Украї-
ни «про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 156 665,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 332,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 78 332,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 666,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 833,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7 833,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується пдв.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта у розмірі 5400,00 грн без урахування пдв протягом 30 днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-
різькій області

рахунок № 37189005004385
банк одержувача: головне управління державної казначейської служби України 

у запорізькій області
мфо 813015
код ЄдрпоУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску по-

тенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
рахунок № 37311049000444
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
адреса: вул. перемоги, буд. 50, м. запоріжжя, запорізька область, 69001
рахунок № 25206055700755
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: пл. інженерна, 1, м. запоріжжя, запорізька область, 69065
мфо 313399
код ЄдрпоУ 14360570
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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 15.00 за місцем зна-
ходження об’єкта: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 11.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
запорізькій області, 69001, м. запоріжжя, вул. перемоги, буд.50, тел. 061 2260775.

адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: літвінова ліна ми-

колаївна, 0612260776, reform1_23@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 за-
порізькій області від 17.12.2018 № 858.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 566,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни 783,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 783,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

сторінки операторів електронних майданчиків, 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 запорізькій 
області про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. а-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. б, підвалу літ. б’, що розташований 
за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 13, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Об’єкт незавершеного будівництва h  – житловий будинок, не завершений 
будівництвом літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена 
будівництвом літ. Б, підвал літ. Б’, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, 
повернений за рішенням суду у державну власність.
дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: по будівлі жит-

лового будинку виконано: фундамент із бетонних блоків; зовнішні і внутрішні стіни із 
керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою; пере-
городки із цегли; міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит; покрівля – 
шифер, підлога відсутня. по веранді виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – 
шифер, підлога відсутня. веранда має дверний проріз. по господарчій будівлі викона-
но: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні 
блоки. фундамент та стіни подекуди демонтовані, та мають тріщини. Сходи, столярні 
та оздоблювальні роботи не виконувались. по об’єкту виконано тільки загально-
будівельні (будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. будівельний 
майданчик не огороджений. водопостачання об’єкта передбачається від існуючого 
водопроводу (підведено до будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуаль-
не; енергопостачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). площа 
забудови – 176,6 м2. рівень будівельної готовності технічною документацією не визна-
чено. балансоутримувач відсутній. роботи з консервації не виконувались.

об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,17 га. земельна 
ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стар-

тової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 24.01.2019. Час проведення 
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аук-
ціоні 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 покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, не завершений будівни-

цтвом літ. а-1, веранда літ а-1, господарча будівля, не завершена будівництвом літ. б, 
підвал літ. б’, що розташований за адресою: запорізька обл., токмацький р-н, с. гру-
шівка, вул. зарічна, 13, повернений за рішенням суду у державну власність здійсню-
ється відповідно до вимог закону України «про приватизацію державного і комуналь-
ного майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
кабінету міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 закону Украї-
ни «про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 157 356,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 678,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 78 678,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 735,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 867,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7 867,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується пдв.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта у розмірі 5400,00 грн без урахування пдв протягом 30 днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-
різькій області

рахунок № 37189005004385
банк одержувача: головне управління державної казначейської служби України 

у запорізькій області
мфо 813015
код ЄдрпоУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску по-

тенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
рахунок № 37311049000444
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
адреса: вул. перемоги, буд. 50, м. запоріжжя, запорізька область, 69001
рахунок № 25206055700755
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: пл. інженерна, 1, м. запоріжжя, запорізька область, 69065
мфо 313399
код ЄдрпоУ 14360570
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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 15.00 за місцем зна-
ходження об’єкта: запорізька обл., токмацький р-н, с. грушівка, вул. зарічна, 13.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
запорізькій області, 69001, м. запоріжжя, вул. перемоги, буд.50, тел. 061 2260775.

адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: літвінова ліна ми-

колаївна, 0612260776, reform1_23@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 за-
порізькій області від 17.12.2018 № 860.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 573,56 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 786,78 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 786,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

сторінки операторів електронних майданчиків, 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 запорізькій 
області про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку інв. № 1, у складі: 
незавершене будівництво, літ. а; вхід в підвал, літ. б, що розташований 
за адресою: запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. вишнева, 30,  
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Об’єкт незавершеного будівництва  h – житловий будинок інв. № 1, 
у складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що 
розташований за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н, 
с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, повернений за рішенням суду у 
державну власність.
дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: об’єкт збудовано 

з червоної цегли, розташований на окраїні села. до залізничної станції Єлизаветівка – 3 
км, до центрального автомобільного шосе – 10 км. рівень будівельної готовності – 25 %. 
консервація об’єкта не проводилась. орієнтовна площа земельної ділянки, на якій роз-
ташований об’єкт, – 0,2000 га. земельно-кадастрова документація не виготовлялась.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стар-

тової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 25.01.2019. Час проведення 
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аук-
ціоні 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 покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, інв. № 1, у складі: не-

завершене будівництво, літ. а; вхід в підвал, літ. б, що розташований за адресою: 
запорізька обл., приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. вишнева, 30, повернений 
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до вимог закону 
України «про приватизацію державного і комунального майна», порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 
10.05.2018 № 432, із змінами.

покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 закону Украї-
ни «про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 190 210,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 105,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 95 105,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19 021,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 510,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 510,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується пдв.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00 грн без урахування пдв протягом 30 днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-
різькій області

рахунок № 37189005004385
банк одержувача: головне управління державної казначейської служби України 

у запорізькій області
мфо 813015
код ЄдрпоУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску по-

тенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
рахунок № 37311049000444
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
адреса: вул. перемоги, буд. 50, м. запоріжжя, запорізька область, 69001
рахунок № 25206055700755
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: пл. інженерна, 1, м. запоріжжя, запорізька область, 69065
мфо 313399
код ЄдрпоУ 14360570
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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 15.00 за місцем знахо-
дження об’єкта: запорізька обл., приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. вишнева, 30.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
запорізькій області, 69001, м. запоріжжя, вул. перемоги, буд.50, тел. 061 2260775.

адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: літвінова ліна ми-

колаївна, 061 2260776, reform1_23@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 за-
порізькій області від 17.12.2018 № 861.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000043-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 902,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 951,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 951,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб–

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по запорізькій 
області про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – недобудованого житлового будинку, літ. а, 
що розташований за адресою: запорізька обл., кам’янсько-дніпровський р-н, 
с. іванівка, вул. Широка, 142, поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Об’єкт незавершеного будівництва h  – недобудований житловий будинок, 
літ. А, що розташований за адресою: Запорізька обл., Кам’янсько-
Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142, повернений за рішенням 
суду у державну власність.
дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: об’єкт розта-

шований на окраїні села іванівка. відстань до районного центру – 30 км. знаходиться 
поряд з каховським водосховищем, до найближчого великого населеного пункту м. 
енергодар – 9 км. консервація об’єкта не проводилась. орієнтовний розмір земельної 
ділянки – 0,15 га. земельно-кадастрова документація не виготовлялась.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стар-

тової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 25.01.2019. Час проведення 
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аук-
ціоні 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 покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
об’єкт незавершеного будівництва – недобудований житловий будинок, літ. а, що 

розташований за адресою: запорізька обл., кам’янсько-дніпровський р-н, с. іванівка, 
вул. Широка, 142, повернений за рішенням суду у державну власність, здійснюється 
відповідно до вимог закону України «про приватизацію державного і комунального 
майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабі-
нету міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 закону Украї-
ни «про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 30 873,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 436,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 436,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 087,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 543,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 543,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується пдв.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на про-

ведення оцінки об’єкта у розмірі 5 500,00 грн без урахування пдв протягом 30 днів 
з дня укладення договору купівлі-продажу.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних вне-
сків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-
різькій області

рахунок № 37189005004385
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банк одержувача: головне управління державної казначейської служби України 
у запорізькій області

мфо 813015
код ЄдрпоУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску по-

тенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
рахунок № 37311049000444
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по запо-

різькій області
адреса: вул. перемоги, буд. 50, м. запоріжжя, запорізька область, 69001
рахунок № 25206055700755
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: пл. інженерна, 1, м. запоріжжя, запорізька область, 69065
мфо 313399
код ЄдрпоУ 14360570
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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 15.00 за місцем 
знаходження об’єкта: запорізька обл., кам’янсько-дніпровський р-н, с. іванівка, 
вул. Широка, 142.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
запорізькій області, 69001, м. запоріжжя, вул. перемоги, буд.50, тел. 061 2260775.

адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: літвінова ліна ми-

колаївна, 061 2260776, reform1_23@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 за-
порізькій області від 17.12.2018 № 862.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000054-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 308,73 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 154,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 154,37 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб – 

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

киЇВська область
інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по київській 
області про приватизацію окремого майна – будівлі недіючої лазні,  
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу  
ват «Племінний завод «дзвінкове» (правонаступник Пат «дзвінкове»)

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування об’єкта:  h окреме майно – будівля недіючої лазні.
місцезнаходження об’єкта: 08622, вул. варовицька, 10, с. плесецьке, васильків-

ський район, київська область, Україна.
дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-

кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась. об’єкт знаходиться 
на земельній ділянці, орієнтовний розмір якої – 0,100 га.

інформація про балансоутримувача: публічне акціонерне товариство «дзвінкове» 
(ідентифікаційний код 00857404).

інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кож-
ним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної 
плати, строку дії договору оренди: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16.01.2019.
кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-

женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація окремого майна – будівлі недіючої лазні здійснюється відповідно 

до вимог закону України «про приватизацію державного і комунального майна», по-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 закону 
України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53 180,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 590,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 26 590,00 грн.
на кінцеву ціну продажу нараховується пдв.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 318,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 659,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 659,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати ста-

ном на 1 січня поточного року.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних 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 київ-

ській області
рахунок № 37187003001567
банк одержувача: гУ дкСУ у київській області
мфо 821018
код ЄдрпоУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по київ-

ській області
рахунок № 37315077016365
банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ
мфо 820172
код ЄдрпоУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по київ-

ській області
адреса: 03039, проспект голосіївський, 50, м. київ, Україна
рахунок: 25201000000006.840
банк одержувача: аб «Укргазбанк»
адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. київ, Україна
мфо 320478
код за ЄдрпоУ: 23697280
призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням: 08622, вул. ва-
ровицька, 10, с. плесецьке, васильківський район, київська область, Україна.

найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду державного 
майна України по київській області. адреса: 03039, голосіївський проспект, 50, м. київ, 
Україна. адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. телефони 
для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.

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

приватизації: наказ регіонального відділення фонду державного майна України по 
київській області від 14.12.2018 № 1089.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000106-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 531,80 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 265,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 265,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

лУГанська область 
інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по Луганській 
області для повторного продажу об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будинок трансформаторної підстанції загальною площею 145,1 м2 
за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. незалежності, 128 – 68, 
балансоутримувач – ват «Лисичанський завод гумових технічних виробів» 
(код за ЄдрПоу 05389942) (далі – об’єкт) 

1. Інформація про об’єкт приватизації.
місцезнаходження об’єкта: луганська обл., м. лисичанськ, вул. незалежності, 

128 – 68.
Дані про об’єкт:  h об’єкт являє собою окремо розташовану одноповерхову 
нежитлову будівлю загальною площею 145,1 м2, введений в 
експлуатацію у 1991 році. Відомості про земельну ділянку відсутні. 
Технічний стан об’єкта задовільний. Інженерне обладнання відсутнє. 
Не використовується більш ніж 10 років. Договори оренди або його 
частини – відсутні.
балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «лисичанський завод гумових 

технічних виробів» (код за ЄдрпоУ 05389942), розташоване за адресою: луганська 
обл., м. лисичанськ, вул. незалежності, 128, ліквідатор – арбітражний керуючий ки-
риченко Євгенія анатоліївна.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 січня 2019 року.
кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні без умов, із зни-

женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 приватизації, окремого майна – будинок трансформаторної 

підстанції загальною площею 145,1 м2 за адресою: луганська обл., м. лисичанськ, 
вул. незалежності, 128 – 68 здійснюється відповідно до вимог закону України «про 
приватизацію державного і комунального майна» (далі – закон) та порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432.

покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 1 
статті 8 закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 64 643,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 32 321,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 32 321,90 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 464,38 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 232,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 232,19 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
відповідно до закону термін «реєстраційний внесок» має таке значення: «сума 

коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 
для об’єктів малої приватизації (10 мінімальних заробітних плат – для об’єктів великої 
приватизації), що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним 
покупцем об’єкта великої приватизації на відповідний поточний рахунок органів при-
ватизації, а потенційним покупцем об’єкта малої приватизації – на відповідний рахунок 
оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня прове-
дення аукціону зараховує їх до державного або місцевого бюджету».

У зв’язку з прийняттям 27 листопада 2018 року закону України «про державний 
бюджет України на 2019 рік» № 2629-VIII, розмір мінімальної заробітної плати було 
змінено (підвищено).

враховуючи вищезазначене, розмір реєстраційного внеску для потенційних покуп-
ців, які подали заяву на участь у приватизації об’єкта малої приватизації до 31.12.2018, 
становитиме 744,60 грн.

Розмір реєстраційного внеску для потенційних покупців, які подали заяву 
на участь у приватизації об’єкта малої приватизації після 01.01.2019, становитиме 
834,60 грн.

Умови продажу: без умов.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних 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:
гарантійного внеску:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по луган-

ській області; код за ЄдрпоУ 13398493, банк одержувача: дкСУ м. київ, мфо 820172, 
рахунок № 37319070002543;

реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по луган-

ській області; код ЄдрпоУ 13398493, банк одержувача: гУ дкСУ у луганській області, 
мфо 804013, рахунок № 37189506700001.

в іноземній валюті:
найменування підприємства/Company Name: регіональне відділення фонду дер-

жавного майна України по луганській області;
рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 25208053700397
найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO 

STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
адреса підприємства/Company address: UA 93404, луганська область, м. Сєве-

родонецьк, бульв. дружби народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
банки-кореспонденти/Correspondent banks
рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: 

CHASUS33
банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
АБО
рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: IRVT US 3N
банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: луганська обл., м. лисичанськ, вул. не-
залежності, 128 – 68.

найменування організатора аукціону:
регіональне відділення фонду державного майна України по луганській області: 

луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульв. дружби народів, 32а, к. 313, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 
перерва з 12.00 до 12.45.

телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел.пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua.

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

приватизації: наказ регіонального відділення фонду державного майна України по 
луганській області від 19 грудня 2018 року № 441.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі  
UA-AR-P-2018-07-26-000114-3.

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 – 646,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 323,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 323,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по Луганській 
області для повторного продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
нежиле вбудоване приміщення загальною площею 55,0 м2 за адресою: 
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. селище геологів, 14, балансоутримувач – 
ват «Луганськгеологія» (код за ЄдрПоу 01432115) (далі – об’єкт)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
місцезнаходження об’єкта: луганська обл., м. лисичанськ, вул. селище геологів, 14.
Дані про об’єкт: h  об’єкт являє собою частину нежитлової будівлі площею 
55,0 м2 одноповерхового будинку, введеної в експлуатацію у 1967 році. 
Відомості про земельну ділянку відсутні. Технічний стан об’єкта 
задовільний. Приміщення можливо використовувати без додаткових 
ремонтних робіт для розміщення магазину або складу. Приміщення має 
окремий вхід, система електропостачання функціонує. Договори оренди 
або його частини – відсутні.
балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «луганськгеологія» (код за ЄдрпоУ 

01432115), розташоване за адресою: м. луганськ, вул. карла маркса, 3, керуючий сана-
цією – арбітражний керуючий кулагін олег олександрович (м.т. (095) 500-15-20).

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 18 січня 2019 року.
кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні без умов, із зни-

женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 приватизації, окремого майна – нежитлове вбудоване примі-

щення загальною площею 55,0 м2 за адресою: луганська обл., м. лисичанськ, вул. селище 
геологів, 14 здійснюється відповідно до вимог закону України «про приватизацію держав-
ного і комунального майна» (далі – закон) та порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 1 
статті 8 закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 69 386,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 34 693,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 34 693,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 938,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 469,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 469,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
відповідно до закону термін «реєстраційний внесок» має таке значення: «сума 

коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 
для об’єктів малої приватизації (10 мінімальних заробітних плат – для об’єктів великої 
приватизації), що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним 
покупцем об’єкта великої приватизації на відповідний поточний рахунок органів при-
ватизації, а потенційним покупцем об’єкта малої приватизації – на відповідний рахунок 
оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня прове-
дення аукціону зараховує їх до державного або місцевого бюджету».

У зв’язку з прийняттям 27 листопада 2018 року закону України «про державний 
бюджет України на 2019 рік» № 2629-VIII, розмір мінімальної заробітної плати було 
змінено (підвищено).

враховуючи вищезазначене, розмір реєстраційного внеску для потенційних покуп-
ців, які подали заяву на участь у приватизації об’єкта малої приватизації до 31.12.2018, 
становитиме 744,60 грн.

Розмір реєстраційного внеску для потенційних покупців, які подали заяву на участь 
у приватизації об’єкта малої приватизації після 01.01.2019, становитиме 834,60 грн.

Умови продажу: без умов.

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами елек-
тронних 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:
гарантійного внеску:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по луган-

ській області; код за ЄдрпоУ 13398493, банк одержувача: дкСУ м. київ, мфо 820172, 
рахунок № 37319070002543; 

реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по луган-

ській області; код ЄдрпоУ 13398493, банк одержувача: гУдкСУ у луганській області, 
мфо 804013, рахунок № 37189506700001.

в іноземній валюті:
найменування підприємства/Company Name: регіональне відділення фонду дер-

жавного майна України по луганській області;
рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 25208053700397
найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO 

STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
адреса підприємства/Company address: UA 93404, луганська область, 

м.Сєвєродонецьк, бульвар дружби народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
банки-кореспонденти/Correspondent banks
рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: 

CHASUS33
банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
АБО
рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: IRVT US 3N
банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: луганська обл., м. лисичанськ, вул. се-
лище геологів, 14.

найменування організатора аукціону:
регіональне відділення фонду державного майна України по луганській області: 

луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульв. дружби народів, 32а, к. 313, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 
перерва з 12.00 до 12.45.

телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел.пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua.

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

приватизації: наказ регіонального відділення фонду державного майна України по 
луганській області від 18 грудня 2018 року № 442.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі  
UA-AR-P-2018-07-26-000122-3.

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 – 693,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 346,93 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 346,93 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

льВіВська область
інформаційне ПовідомЛення 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без 
умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража літ. 
«б-1» загальною площею 54,2 м2 за адресою: Львівська обл., яворівський 
р-н, м. яворів, вул. котляревського, 3, що перебуває на балансі головного 
управління статистики у Львівській області

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1»  
загальною площею 54,2 м2.
місцезнаходження об’єкта: 81000, львівська обл., яворівський р-н, м. яворів, 

вул. котляревського, 3.
відомості про об’єкта: будівля розташована в серединній зоні міста. рік побудо-

ви – орієнтовно 80-ті роки. одноповерхова будівля складається з трьох приміщень, в 
одному з яких наявна оглядова яма. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, дерев’яні 
ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.

відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділя-
лася, кадастровий номер земельної ділянки 4625810100:04:002:0450, площа – 0,1145 
га. земельна ділянка перебуває в постійному користуванні головного управління ста-
тистики у львівській області.

балансоутримувач: головне управління статистики у львівській області. код за 
ЄдрпоУ 02361400.

адреса балансоутримувача: 79019, львівська обл., м. львів, просп. в’ячеслава 
Чорновола, 4.

контактна особа – зимовіна Світлана іванівна, тел. (032) 235-84-28.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних 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 ви-
мог ч. 7 ст. 14 закону України «про приватизацію державного і комунального майна» 
та порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету 
міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація окремого майна – будівлі гаража літ. «б-1» загальною площею 54,2 м2 

за адресою: львівська обл., яворівський р-н, м. яворів, вул. котляревського, 3, що пе-
ребуває на балансі головного управління статистики у львівській області, здійснюється 
відповідно до вимог закону України «про приватизацію державного і комунального 
майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабі-
нету міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 
8 закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1 406, 49 грн (без пдв);
аукціону із зниженням стартової ціни – 703,25 грн (без пдв);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 703,25 грн (без пдв).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 140,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 70,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 70,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
якщо заява на участь в аукціоні подана до 31.12.18, розмір реєстраційного внеску 

буде становити 744,60 грн, якщо заява подана після 31.12.18, реєстраційний внесок 
буде становити 834,60 грн.

при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 
об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків пе-

реможцем аукціону за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по львівській 

області, ЄдрпоУ 20823070; рахунок № 37180500900001 в гУдкСУ у львівській облас-
ті: банк одержувача – головне управління державної казначейської служби України у 
львівській області, мфо 825014; м. львів, вул. к левицького, 18

для перерахування гарантійного внеску:
рахунок № 37316080000840 в дкСУ; банк одержувача: державна казначейська 

служба України, мфо 820172; 01601, м. київ, вул. бастіонна, 6.
посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора дп «прозоро.про-

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

оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду по львів-

ській області. адреса: 79007 м. львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, 
телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45. 
адреса ел.пошти:lviv@spfu.gov.ua.

необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується 
на сайті регіонального відділення фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
у розділі «каталог об’єктів».

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-2018-07-25-000005-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інфор-

маційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного по-
відомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 14,06 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7,03 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов 
об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у 
складі: привід П-2, вентвідсос мво-1,6 (2 шт.), термостат тс-10, ліфт вантажний, 
стерилізатор за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, 
що перебуває на балансі Пат «зміна», код за ЄдрПоу 22405648

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт 
вантажний, стерилізатор.
місцезнаходження об’єкта: 80100, львівська обл., м. Червоноград, вул. про-

мислова, 4.
відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів категорії рухомого майна нале-

жить до обладнання громадського харчування, лабораторного обладнання, підйомних 
механізмів. рік випуску – орієнтовно 80-ті роки.

балансоутримувач: публічне акціонерне товариство «зміна», код за ЄдрпоУ 
22405648.

адреса балансоутримувача: 80100, львівська обл., м. Червоноград, вул. про-
мислова, 4.

контактна особа – кіщак надія зіновіївна, тел. (03249) 2-30-51.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних 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 ви-
мог ч. 7 ст. 14 закону України «про приватизацію державного і комунального майна» 
та порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кабінету 
міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: привід п-2, 

вентвідсос мво-1,6 (2 шт.), термостат тС-10, ліфт вантажний, стерилізатор за адре-
сою: львівська обл., м. Червоноград, вул. промислова, 4, що перебуває на балансі пат 
«зміна», здійснюється відповідно до вимог закону України «про приватизацію держав-
ного 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 
8 закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 6 371,31 грн (без пдв);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 185,65 грн (без пдв);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 185,65 грн (без пдв).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 637,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 318,57 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 318,57 грн.

Розмір реєстраційного внеску:
якщо заява на участь в аукціоні подана до 31.12.18, розмір реєстраційного внеску 

буде становити 744,60 грн, якщо заява подана після 31.12.18, реєстраційний внесок 
буде становити 834,60 грн.

при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 
об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків пе-

реможцем аукціону за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по львівській 

області, ЄдрпоУ 20823070; рахунок № 37180500900001 в гУдкСУ у львівській облас-
ті; банк одержувача – головне управління державної казначейської служби України у 
львівській області, мфо 825014; м. львів, вул. к левицького, 18

для перерахування гарантійного внеску:
рахунок № 37316080000840 в дкСУ; банк одержувача: державна казначейська 

служба України, мфо 820172, 01601, м. київ, вул. бастіонна, 6.
посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора дп «прозоро.про-

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

оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду по львів-

ській області. адреса: 79007 м. львів, вул. Січових Стрільців, 3 , тел. (032) 299-91-07, 
телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. 
адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується 
на сайті регіонального відділення фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
у розділі «каталог об’єктів».

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-2018-07-26-000010-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікуван-

ня інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватиза-
цію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного по-
відомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 63,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3,19 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
про проведення в електронній торговій системі продажу  
на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного будівництва –  
центральна заводська лабораторія 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва –  
центральна заводська лабораторія.
місцезнаходження об’єкт: львівська обл., м. новий розділ, вул. технологічна, 2б.
відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – центральна заводська 

лабораторія розташована на вул. технологічна, 2б, м. новий розділ львівської області. 
У безпосередній близькості від об’єкта розташовані інші об’єкти промислового при-
значення. об’єкт знаходиться на відстані 200 м від дороги загального користування. 
не завер шена будівництвом 4-поверхова споруда висотою 15,2 м. площа забудови – 
1157 м2. фундамент – бетонні блоки, стіни цегляні, покрівля – толь, перекриття залізобе-
тонне. віконні та дверні заповнення відсутні. інженерні комунікації відсутні. на будівельно-
му майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, 
а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.

балансоутримувач: роздільське дгХп «Сірка» (код за ЄдрпоУ 05792891).
рівень будівельної готовності об’єкта становить 34 %.
відомості про земельну ділянку: категорія земель згідно з класифікатором (код 11) – 

землі промисловості. земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася, кадастровий 
номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку незареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 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, затвердже-
ного постановою кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зни-
женням стартової ціни, за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових 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 електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація об’єкта незавершеного будівництва – центральна заводська лабо-

раторія за адресою: львівська обл., м. новий розділ, вул. технологічна, 2б здійсню-
ється відповідно до закону України «про приватизацію державного і комунального 
майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою кмУ 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 945 343,29 грн (без пдв);
аукціону із зниженням стартової ціни – 972 671,65 грн (без пдв);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 972 671,65 грн (без пдв).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 194 534,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 267,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 97 267,17 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
якщо заява на участь в аукціоні подана до 31.12.2018, розмір реєстраційного вне-

ску буде становити 744,60 грн, якщо заява подана після 31.12.2018, реєстраційний 
внесок буде становити 834,60 грн.

при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у 

належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків пе-

реможцем аукціону за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по львівській 

області, ЄдрпоУ 20823070; рахунок № 37180500900001 в гУдкСУ у львівській облас-
ті, банк одержувача – головне управління державної казначейської служби України у 
львівській області, мфо 825014, м. львів, вул. к левицького, 18;

для перерахування гарантійного внеску:
рахунок №37316080000840 в дкСУ, банк одержувача: державна казначейська 

служба України, мфо 820172, 01601, м. київ, вул. бастіонна, 6.
посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора дп «прозоро.про-

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

оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду по львів-

ській області. адреса: 79007 м. львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, 
телефон для довідок (032) 255-38-55. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. 
адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується 
на сайті регіонального відділення фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
у розділі «каталог об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом рв фонду по львівській 

області від 18 грудня 2018 № 01845 (протокол № 2 засідання аукціонної комісії з про-
дажу об’єкта приватизації від 18 грудня 2018 р.).

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

UA-AR-P-2018-07-25-000026-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інфор-

маційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного по-
відомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19 453,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 726,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 726,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, 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.

інформаційне ПовідомЛення 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта незавершеного будівництва – очисні споруди 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди.
місцезнаходження об’єкта: львівська область, м. новий розділ, вул. гірнича, 27е.
відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди роз-

ташований на вул. гірнича, 27е, м. новий розділ львівської області, у безпосередній 
близькості до об’єктів промислового призначення. до найближчої зупинки громад-
ського транспорту приблизно 1 км. очисні споруди – незавершене будівництво ре-
зервуарів із двох збірних залізобетонних конструкцій, змонтованих на монолітних 
фундаментах, у кількості 3 шт. на даний час залізобетонні конструкції частково де-
монтовані. розміри першої конструкції, що складається із змонтованих залізобетон-
них плит, 2м*2,92м*0,15м. розміри другої конструкції, що складається із змонтованих 
залізобетонних плит, 3м*4,5м*0,2м. крім того, є залишки монолітних фундаментів від 
круглих резервуарів ∅ 15 м у кількості 1 шт. інженерні комунікації, необхідні для функ-
ціонування очисних споруд відсутні. відсутні також під’їзні автошляхи та площадки. 
об’єкт знаходиться в низині відносно місцевого рельєфу.

на будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не ви-
користані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, 
що потребує монтажу.

балансоутримувач: роздільське дгХп «Сірка», код за ЄдрпоУ 05792891, львівська 
обл., м. новий розділ, вул. гірнича, 2.

рівень будівельної готовності становить 21 %.
відомості про земельну ділянку: категорія земель згідно з класифікатором (код 11) – 

землі промисловості, земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася, кадастровий 
номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку незареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 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, затверджено-
го постановою кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зни-
женням стартової ціни, за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових 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 електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація об’єкта незавершеного будівництва – очисні споруди за адресою: 

львівська обл., м. новий розділ, вул. гірнича, 27е здійснюється відповідно до 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 кмУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 3 433 730,00 грн (без пдв);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 716 865,00 грн (без пдв);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 716 865,00 грн (без пдв).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 343 373,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 171 686,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 171 686,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
якщо заява на участь в аукціоні подана до 31.12.2018, розмір реєстраційного вне-

ску буде становити 744,60 грн, якщо заява подана після 31.12.2018, реєстраційний 
внесок буде становити 834,60 грн.

при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 
об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.

Умова продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у 

належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків пе-

реможцем аукціону за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по львівській 

області, ЄдрпоУ 20823070; рахунок № 37180500900001 в гУдкСУ у львівській облас-
ті, банк одержувача – головне управління державної казначейської служби України у 
львівській області, мфо 825014, м. львів, вул. к левицького, 18;

для перерахування гарантійного внеску:
рахунок №37316080000840 в дкСУ, банк одержувача: державна казначейська 

служба України, мфо 820172, 01601, м. київ, вул. бастіонна, 6.
посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора дп «прозоро.про-

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

оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду по львів-

ській області. адреса: 79007 м. львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, 
телефон для довідок (032) 255-38-55. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. 
адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується 
на сайті регіонального відділення фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
у розділі «каталог об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом рв фонду по львівській 

області від 18 грудня 2018 № 01844 (протокол № 2 засідання аукціонної комісії з про-
дажу об’єкта приватизації від 18 грудня 2018 р.).

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

UA-AR-P-2018-07-25-000025-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інфор-

маційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного по-
відомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 34 337,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 168,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 17 168,65 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.

інформаційне ПовідомЛення 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  об’єкт незавершеного будівництва –  
трансформаторна підстанція.
місцезнаходження об’єкта: 80600, львівська обл., бродівський р-н, за межами 

с. лагодів, урочище Шкільне, 1.
відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва знаходиться на терито-

рії господарського двору. початок будівництва: орієнтовно 80-ті роки. до найближ-
чої зупинки транспорту – близько 5 км. будівля трансформаторної підстанції цегляна 
двоповерхова поштукатурена споруда з прибудованим одноповерховим приміщен-
ням. орієнтовні розміри – 5х7м, висота близько 8м. прибудова – 5х4м, висота – 3 м. 
перекриття даної будівля і добудови – бетонні плити, дах стічний, покриття шифер. 
фундамент залізобетонний. металеві сходи розміром близько 2,7 м2. інженерні кому-
нікації відсутні. вікна і двері дерев’яні, забиті дошками. У приміщенні основної будівлі 
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знаходяться дві металеві шафи без обладнання. будівля трансформаторної підстанції 
знаходиться у незадовільному стані, покрівля даху протікає, стіни будівлі під впливом 
атмосферних опадів руйнується.

на будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не ви-
користані для будівництва, а також устаткування, непередане до монтажу, або таке, 
що потребує монтажу.

балансоутримувач: відсутній.
рівень будівельної готовності об’єкта становить 92 %.
відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася, кадастровий номер 
відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку незареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 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, затверджено-
го постановою кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зни-
женням стартової ціни, за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових 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 електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
приватизація об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція 

за адресою: львівська обл., бродівський р-н, за межами с. лагодів, урочище Шкільне, 
1 здійснюється відповідно до закону України «про приватизацію державного і кому-
нального майна», порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого поста-
новою кмУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
закону України «про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 19 017,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 508,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 508,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 901,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 950,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску:
якщо заява на участь в аукціоні подана до 31.12.2018, розмір реєстраційного вне-

ску буде становити 744,60 грн, якщо заява подана після 31.12.2018, реєстраційний 
внесок буде становити 834,60 грн.

при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 
об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у 

належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі.
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за прове-

дення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазна-
чений в договорі купівлі-продажу в сумі 1680,00 грн (договір від 10.07.2018 № 19/18), 
у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків пе-

реможцем аукціону за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по львівській 

області, ЄдрпоУ 20823070; рахунок № 37180500900001 в гУдкСУ у львівській облас-
ті; банк одержувача – головне управління державної казначейської служби України у 
львівській області, мфо 825014, м. львів, вул. к левицького, 18;

для перерахування гарантійного внеску:
рахунок № 37316080000840 в дкСУ; банк одержувача: державна казначейська 

служба України, мфо 820172; 01601, м. київ, вул. бастіонна, 6.
посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора дп «прозоро.про-

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

оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
найменування організатора аукціону – регіональне відділення фонду по львів-

ській області. адреса: 79007 м. львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, 
телефон для довідок (032) 255-38-55. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. 
адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується 
на сайті регіонального відділення фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
у розділі «каталог об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом рв фонду по львівській 

області від 18 грудня 2018 № 01846 (протокол № 2 засідання аукціонної комісії з про-
дажу об’єкта приватизації від 18 грудня 2018 р.).

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

UA-AR-P-2018-07-25-000032-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інфор-

маційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного по-
відомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 190,17 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95,09 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 95,09 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.

ХаРкіВська область
інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по Харківській 
області про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації 
окреме майно – нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 
43,2 м2 та їдальні літ. «е-1» загальною площею 54,0 м2 разом із обладнанням 
(3 одиниці) за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, 
вул. автомобільна, 8б, 8в 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  об’єкта малої приватизації окреме майно – нежитлові 
будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» 
загальною площею 54,0 м2 разом із обладнанням (3 од.).
місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Харківський р-н, смт пісочин, вул. ав-

томобільна, 8б, 8в.
відомості про об’єкт: нежитлова будівля буфету літ. «Є-1» загальною площею 

43,2 м2. рік побудови – 1971. Стіни – кладка з цегли, перекриття – дерев’яні, підлога – 
бетонна, дерев’яна. фізичний знос на рівні 52 %. нежитлова будівля їдальні літ. «е-1» 
загальною площею 54,0 м2. рік побудови – 1981. Стіни – кладка з цегли та шлакоблоків, 
перекриття – дерев’яні, підлога – бетонна. фізичний знос на рівні 50 %. три одиниці об-
ладнання: електрошафа 70сх38 – призначалася для підключення обладнання до системи 
електропостачання, інв. № 266, насос нк-90 – призначався для підживлення водяного 
котла, інв. № 367, насос нп підживлення – призначався для підживлення системи опа-
лення, інв. № 593. обладнання застарілих модифікацій, частково відсутні запасні частини 
та комплектуючи. об’єкти розташовані на території пат «весотра-Харків».

інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: до-
говори оренди відсутні.

відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: право 
власності на земельну ділянку не зареєстровано. загальна площа земельної ділянки 
під об’єктом – 0,0265 га. кадастровий номер 6325157900:00:004:0123. цільове при-
значення: 12.11 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. катего-
рія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. вид використання земельної ділянки: для обслуговування нежитлових 
будівель: буфету та їдальні.

балансоутримувач: пат «весотра-Харків».

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 січня 2019 року.
кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-

женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 окреме майно – нежитлові будівлі бу-

фету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ. «е-1» загальною площею 
54,0 м2 разом із обладнанням (3 одиниці) за адресою: Харківська обл., Харківський 
р-н, смт пісочин, вул. автомобільна, 8б, 8в здійснюється відповідно до вимог зако-
ну України «про приватизацію державного і комунального майна», порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додат кових умов продажу, затвердженого постановою кабінету міністрів України  
від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.

покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 закону України «про 
приватизацію державного і комунального майна».

заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову про-
позицію 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 з умовами – 92950,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 46475,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 46475,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9295,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4647,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4647,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн – до 31.12.2018, 834,60 грн – з 01.01.2019.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати регіональному відділенню фонду 
державного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації окреме майно – нежит-
лові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ. «е-1» загальною 
площею 54,0 м2 разом із обладнанням (3 од.) за адресою: Харківська обл., Харківський 
р-н, смт пісочин, вул. автомобільна, 8б, 8в, у розмірі 4500,00 грн (згідно з договором 
про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 25.10.2018 № 26 (18).

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 про-
ведення 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 Хар-

ківській області
банк одержувача: гУдкСУ у Харківській області
рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
мфо 851011 (для перерахування реєстраційного внеску)
рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного внеску та прове-

дення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
мфо 820172 (для перерахування гарантійного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
код за 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 Хар-

ківській області
адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, київський район, майдан теа-

тральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose 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 Хар-

ківській області
адреса: UA 61057, Харківська обл., м. Харків, київський р-н, майдан театраль-

ний, 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 по-

тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: 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 державно-
го 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 14.12.2018 № 2760.

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

UA-AR-P-2018-07-26-000030-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 929,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 464,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 464,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

ЧЕРкаська область
інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по Черкаській 
області про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами окремого майна – гараж (літ. б) загальною площею 22,2 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – гараж (літ. Б)  
загальною площею 22,2 м2.
місцезнаходження об’єкта приватизації: 19000, Черкаська обл., м. канів, 

вул. енергетиків, 30/2.
відомості про об’єкт приватизації: гараж збудований в 1995 році, без оглядової 

ями. фундамент – бетонний, часткове руйнування, незначні тріщини; стіни – цегляні; 
покрівля – рулонна; перекриття – з/бетонні плити; підлога – бетон. елементи будівлі 
в цілому придатні для експлуатації, але потребують ремонту. фізичний стан задо-
вільний. фізичний знос – 33 %.

об’єкт перебуває в оренді, договір оренди № 1637 від 19.07.2016 (зі змінами), 
орендар – фізична особа крамаренко м. в., розмір місячної орендної плати – 114,51 
грн (за листопад 2018 року), строк дії договору оренди – до 17.07.2019 включно.

право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою, в особі дер-
жавної аудиторської служби України, відповідно до витягу з державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.08.2017, реєстра-
ційний номер об’єкта 1333028671220, дата державної реєстрації 16.08.2017.

балансоутримувач: північний офіс держаудитслужби (код за ЄдрпоУ 40479560). 
адреса балансоутримувача: 04053, м. київ, вул. Січових Стрільців, 18, тел. 272-60-18; 
адреса електронної пошти: mailbox@das.gov.ua, контактна особа: Сіліцька Світлана 
миколаївна (тел. (097) 885-01-09).

відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна ділянка окре-
мо не виділена.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних 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 ви-
мог ч. 7 ст. 14 закону України «про приватизацію державного і комунального майна» 
та порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації 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 пропози-
цію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформа-
ційного 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, зі зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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 з умовами, не про-
дано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 23 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 11 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 150,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 

якщо потенційний покупець подав заяву на участь в аукціоні до 31.12.2018, то реєстра-
ційний внесок – 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 
1 січня 2018 року, якщо після, то відповідно до нового бюджету – 834,60 грн, що ста-
новить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.

Стартові ціни вказані без пдв. при укладенні договору купівлі-продажу з пере-
можцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу, покупець зобов’язаний сплатити вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки 
об’єкта приватизації від 03.12.2018 № 21 в сумі 1500,00 грн на розрахунковий рахунок 
№ 35217078002036 в державній казначейській службі України, м. київ, мфо 820172, код 
21368158, одержувач: регіональне відділення фонду по Черкаській області).

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 аук-

ціону розрахунків за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по Чер-

каській області; рахунок № 37184006000007; банк одержувача: гУ дкСУ у Черкаській 
області; мфо 854018; код за ЄдрпоУ 21368158;

для перерахування гарантійного внеску:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по Черкась-

кій області; рахунок № 37319071002036; банк одержувача: державна казначейська 
служба України, м. київ; мфо 820172; код ЄдрпоУ 21368158.

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-
тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за міс-
цем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.

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 учас-
ником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в 
договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням по-
ложень абзацу першого пункту 114 порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі 
змінами). плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електро-
нного 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 від-

ділення фонду державного майна України по Черкаській області від 13.12.2018  
№ 139-мп «про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу за-
сідання аукціонної комісії від 12.12.2018 № 2».

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

UA-AR-P-2018-09-03-000002-2.
Період між аукціонами:
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 – 230,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 115,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 115,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни по Черкаській 
області про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами окремого майна – гараж № 9 (літ. а-і) загальною площею 24,8 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації:  h окреме майно – гараж № 9 (літ. А-І) 
загальною площею 24,8 м2.
місцезнаходження об’єкта приватизації: 20100, Черкаська обл., смт маньківка, 

вул. Соборна, 2а.
відомості про об’єкт приватизації: прибудований до будівлі виробничо-

складського призначення одноповерховий цегляний гараж загальною площею 24,8 м2. 
фундамент – бетонний, дрібні тріщини в цоколі та під вікнами; стіни та перегородки – 
цегляна кладка, оздоблена декоративним біленням; перекриття – бетонні плити; під-
лога – бетонна стяжка; дах – шифер; вікно – дерев’яне; двері – металеві, пофарбовані 
масляною фарбою. до будівлі підведена електромережа. рік введення в експлуатацію 
об’єкта – 1996. гараж за призначенням не використовується. основні конструктивні 
елементи в цілому придатні до експлуатації, але потребують ремонту. загальний фі-
зичний стан – задовільний, фізичний знос – 36 %.

право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою, в особі дер-
жавної аудиторської служби України, відповідно до витягу з державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.08.2017, реєстра-
ційний номер об’єкта 1334680671231, дата державної реєстрації 18.08.2017.

балансоутримувач: північний офіс держаудитслужби (код за ЄдрпоУ 40479560). 
адреса балансоутримувача: 04053, м. київ, вул. Січових Стрільців, 18, тел. 272-60-18; 
адреса електронної пошти: mailbox@das.gov.ua, контактна особа: Сіліцька Світлана 
миколаївна (тел. (097) 885-01-09).

відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна ділянка окре-
мо не виділена.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25 січня 2019 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення елек-

тронних 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 ви-
мог ч. 7 ст. 14 закону України «про приватизацію державного і комунального майна» 
та порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації 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 пропози-
цію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформа-
ційного 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, зі зни-
женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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, че-
рез 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 з умовами, не про-
дано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
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Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна  
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державне агентство лісових 
ресурсів України

00991491, ДП «Цуманське лісове господарство», 45233, смт Цумань, 
вул. Незалежності, 124, тел. (03365) 9-48-13

Частина будівлі кафе «Журавка» (А-1) – примі-
щення № згідно з технічним паспортом 3-7

00991491.10.АААДГЖ443 45233, смт Цумань, вул. Неза-
лежності, 124

106,5 247 573,00 2 роки 364 дні Для приготування готових страв для подальшого 
їх постачання для подій (кейтеринг)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду по Волинській області. заяви подаються в окремому 
конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 
четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

19355964, ВП «Задорізька атомна 
електрична станція» ДП «НАЕК 
«Енергоатом», 71504, Задорізька 
обл., м. Енергодар, вул. Промис-
лова, 133, тел. (06139) 5-38-78 

Вбудовані нежитлові приміщення будівлі їдальні 11 на 300 місць (Літ. 2Ц-2), інв. № 980/1/676, у складі: приміщень з № 2 до № 13 включно, № 20, загаль-
ною площею 165,6 м2, підвалу; приміщень № 102, № 102-1, з № 109 до № 111 включно, частини приміщення № 112 – 57,8 м2, приміщень з № 113 до 
№ 116 включно, № 118, № 119, № 121, № 122, з № 124 до № 128 включно, № 130, № 131, № 134, з № 136 до №138 включно, № 145, № 146 загаль-
ною площею 543,8 м2 першого поверху; частини приміщення № 209 – 3,5 м2, приміщень з № 210 до № 220 включно, № 223, № 224, № 224-1, № 224-2, 
№ 225, № 225-1, № 227, № 229 загальною площею 517,7 м2 другого поверху; частин приміщень загального користування з № 15 до № 17-1 включно, 
№ 18, № 21 підвалу; приміщень № 103, № 120, № 120-1, № 123, № 129, № 129-1, № 132, № 132-1, № 133, № 133-1, № 140, № 142 з № 143 до 
№ 143-5 включно, з № 147 до № 149 включно першого поверху; приміщень № 221, № 222, № 228 другого поверху загальною площею 164,4 м2 

24584661.221.ЛОУЖЦП2951 Задорізька обл., 
м. Енергодар, 
вул. Промисло-
ва, 133 

1 391,5 2 680 294,00 До 31.03.2019 Розміщення їдальні, 
що не здійснює 
продаж товарів під-
акцизної групи

2 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

19355964, ВП «Задорізька атомна 
електрична станція» ДП «НАЕК 
«Енергоатом», 71504, Задорізька 
обл., м. Енергодар, вул. Промис-
лова, 133, тел. (06139) 5-38-78 

Вбудовані нежитлові приміщення будівлі їдальні 18 на 550 місць (Літ. 2О-2), інв. № 300/1/675, у складі: приміщення № 3 – 49,3 м2, частини приміщення № 4 – 
111,3 м2, приміщень з № 5 до № 11 включно, № 15, № 19, № 20, № 21, з № 30 до № 40 включно, з № 43 до № 49 включно, № 51 № 59 – 644,1 м2 першого 
доверху, частини приміщення № 74 – 84,2 м2, приміщень № 75, № 76, № 79, № 80, з № 82 до № 84 включно, з № 86 до № 90 включно, № 94, № 95, з № 97 
до № 101 включно, загальною площею 649,3 м2 другого доверху; частин приміщень загального користування № 14, № 16, № 17, з № 22 до № 24 включно, 
№ 26, № 27, № 29, № 41, № 42, № І першого поверху та частин приміщень № 78, № 81, № 85, № 93 другого доверху загальною площею 238,9 м2 

24584661.230.ЛОУЖЦП2949 Задорізька обл., 
м. Енергодар, 
вул. Промисло-
ва, 133

1 532,3 3 095 474,00 До 31.03.2019 Розміщення їдальні, 
що не здійснює 
продаж товарів під-
акцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ Фонду по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. 
заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відпо-
відно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КИЇВСЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна  

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкоюбез ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури України 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 5 в будівлі пост-блоку 
КПП -2

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт 

2,0 104 583,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

2 Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України

00186192, ДП «Завод порошкової металургії», 07400, Київська обл., м. Бровари, 
Промвузол, тел. (04594) 5-22-65

Гаражі наземні – Київська обл., м. Бровари, 
Промвузол

324,0 1 041 700,00 2 роки 11 місяців Обслуговування та ремонт авто-
мобілів

3 Міністерство інфраструктури України 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення 1-му поверсі пасажирсько-
го термінала «D» (інв. № 47578)

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

2,0 192 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел. 200-25-26. заяви подаються в окремому конверті з напи-
сом «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 ЛЬВІВСЬКІЙ 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, контак-

тний телефон) 

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і на-
уки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-30-69

Частина даху загальною площею 37,0 м2 будівлі на-
вчального корпусу № 28 (студентська бібліотека) 

Інформація 
відсутня

м. Львів, вул.Митрополита 
Андрея, 3

37,0 328 900,00 
станом на 31.08.2018

2 роки 364 дні Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мо-
більного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

2 Городоцька районна 
державна адміністрація 
Львівської області

Городоцька районна державна адміністрація, Львів-
ська обл., м. Городок, вул. Б. Хмельницького, 2, 
тел. (0231) 3-05-33

Нежитлові приміщення – 30,5 м2 (приміщення № 6 – 
17,2 м2, приміщення № 7 – 9,2 м2, приміщення № 8 – 
4,1 м2) на 1-му поверсі адміністративної будівлі 

Інформація 
відсутня

Львівська обл., м. Городок, 
мкр-н Гайдамаків, 25-26

30,5 284 840,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить діяльність у сфері права

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява 
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України 
«про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

38502841, Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України», вул. Ватутіна, 35а, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 60-86-13

Нежитлової будівлі (приміщення відділення профілактичної дезін фек-
ції) – 52,2 м2 та сараю (відділення профілактичної дезінфекції) – 24,05 м2

38502841.1.ААААКЛ564;
38502841.1.НЧИЮЦЛ3414

вул. Магістральна, 90, 
м. Гре бінка, Полтавська обл.

76,25 172 336,00 2 роки 11 місяців Виготовлення бетонованих виробів (плитка) 
на площі 76,25 м2 (орендна ставка 15 %) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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 РІВНЕНСЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

38503358, ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 33028, Рів-
ненська обл., м. Рівне, вул. Котляревського, 3, тел. (0362) 63-55-83

Гараж на три бокси літ. «А-1» 38503358.1.ААААКЛ609 Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. П. Дорошенка, 33

73,0 153 019,00 2 роки 11 місяців Побутове обслуговування населення (ре-
монт взуття)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ Фонду по Рівненській області. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про 
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. за додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 25 650,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 825,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 12 825,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 565,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 282,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 282,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 

якщо потенційний покупець подав заяву на участь в аукціоні до 31.12.2018, то реє-
страційний внесок – 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом 
на 1 січня 2018 року, якщо після, то відповідно новому бюджету – 834,60 грн, що ста-
новить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.

Стартові ціни вказані без пдв. при укладенні договору купівлі-продажу з пере-
можцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу, покупець зобов’язаний сплатити вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки 
об’єкта приватизації від 22.11.2018 № 20) в сумі 1850,00 грн на розрахунковий рахунок 
№ 35217078002036 в державній казначейській службі України, м. київ, мфо 820172, 
код 21368158, одержувач: регіональне відділення фонду по Черкаській області.

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 аук-

ціону розрахунків за придбаний об’єкт:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по Чер-

каській області; рахунок № 37184006000007; банк одержувача: гУ дкСУ у Черкаській 
області; мфо 854018; код за ЄдрпоУ 21368158;

для перерахування гарантійного внеску:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по Черкась-

кій області; рахунок № 37319071002036; банк одержувача: державна казначейська 
служба України, м. київ; мфо 820172; код за ЄдрпоУ 21368158.

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-
тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за міс-
цем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.

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 пере-
рва – 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 учас-
ником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в 
договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням по-
ложень абзацу першого пункту 114 порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі 
змінами). плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електрон-
ного 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 від-

ділення фонду державного майна України по Черкаській області від 13.12.2018  
№ 140-мп «про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу за-
сідання аукціонної комісії від 12.12.2018 № 2».

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

UA-AR-P-2018-09-03-000006-3.

Період між аукціонами:
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 – 256,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 128,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 128,25 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-

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

ЧЕРніГіВська область
інформаційне ПовідомЛення 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
адміністративного приміщення літ. а-1 загальною площею 59,2 м2 
за адресою: Чернігівська область, м. семенівка, вул. Червона площа, 94 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: h  адміністративне приміщення літ. А-1 
загальною площею 59,2 м2.
місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона площа, 94.
найменування балансоутримувача: північний офіс держаудитслужби.
місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. київ, вул. Січових 

Стрільців, 18.
відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташова-

ний об’єкт:
адміністративне приміщення літ. а-1 загальною площею 59,2 м2 знаходиться 

в центральній частині населеного пункту. об’єкт перебуває на балансі північного 
офіса держаудитслужби та являє собою частину одноповерхової дерев’яної будівля 
з окремим входом. рік будівництва – 1915. інженерна інфраструктура – система елек-
тропостачання, індивідуальне опалення (котел), радіо, телефон.

відомості про земельну ділянку відсутні.
план будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
фотографічне зображення об’єкта розміщено на веб-сайті фонду: http://www.

spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2040.

2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 23 січня 2019 р. о 10.00.
аукціон проводиться відповідно до порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою кабінету міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

до участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, 
визначені частиною другою статті 8 закону України «про приватизацію державного 
і комунального майна».

кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням старто-
вої ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аукціоні: 105844,00 

грн (сто п’ять тисяч вісімсот сорок чотири гривні 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 10 584,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: якщо потенційний покупець подав заяву на 

участь в аукціоні до 31.12.2018, то реєстраційний внесок – 744,60 грн, якщо після 
01.01.2019 – 834,60 грн.

Стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 52 922,00 грн (п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот двадцять дві 
гривні 00 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 5 292,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Стартова ціна об’єкта (без урахування пдв) для продажу на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни: 52 922,00 грн. (п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот 
двадцять дві гривні 00 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 5 292,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує регіональному відділенню фонду 

державного майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконан-
ням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 130,00 грн (дві тисячі сто тридцять гривень 00 коп.) 
на р/р 35212028013304, банк одержувача: дкСУ м. київ, мфо 820172, код за ЄдрпоУ 
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.

реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків га-
рантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по
Чернігівській області
рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати 

покупцем придбаного об’єкта)
банк одержувача: гУдкСУ у Чернігівській області
мфо 853592
рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
банк одержувача: дкСУ м. київ
мфо 820172
код за ЄдрпоУ 14243893
в іноземній валюті:
одержувач: регіональне відділення фонду державного майна України по Черні-

гівській області;
адреса: просп. миру, 43, м. Чернігів, Україна;
рахунок: 25209051400644;
банк одержувача: ат кб «приватбанк»
адреса: вул. грушевського, 1д, м. київ, 01001, Україна;
мфо 353586;
код за ЄдрпоУ 14243893
призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора 

електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі 
в торгах. перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для 
сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем 
його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

організатор аукціону: регіональне відділення фонду державного майна України по 
Чернігівській області. місцезнаходження: м. Чернігів, просп. миру, 43, 3-й поверх, кімната 
319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайта : http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.
html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 
до 16.00. перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. контактна особа: Чікірісов 
ігор феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта 
приватизації: наказ рв фонду по Чернігівській області від 14.12.2018 № 978 «про за-
твердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі  
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000057-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням 
стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 1 058,44 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 529,22 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій: 529,22 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до сис-

теми прозорро.продажі майданчиків. операторів електронних майданчиків можна 
знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam.
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

Волинська область
інформація 
рв фонду По воЛинській обЛасті Про огоЛоШення  
конкурсу з відбору суб’Єкта оціноЧної діяЛьності

 1. найменування об’єкта оцінки: частина Контори площею 107,3 м2 за адре-
сою: 43021, волинська обл., м. луцьк, вул. винниченка, 63, що обліковується на балансі 
дп «волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 43021, волинська обл., м. луцьк, вул. винниченка, 63. мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку роз-
міру орендної плати для продовження дії договору оренди. телефон (0332) 24-80-24.  
телефакс (0332) 24-34-77. розмір земельної ділянки, усього: 0,1287 га. місце розташу-
вання земельної ділянки: м. луцьк, вул. винниченка, 63. цільове призначення земельної 
ділянки: для обслуговування виробничих та господарських будівель. правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування землею. наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
орієнтовно на 30.11.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,46 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщен-
ня, частини будівель. особа – платник робіт з оцінки – пп «гроно».

  2. найменування об’єкта оцінки: частина даху навчально-практичного  
центру з підготовки пожежних волонтерів та тренувального центру рятувальників 
Е-2 площею 12,0 м2 за адресою: 43000, волинська обл., м. луцьк, вул. тарасова, 17а, 
що обліковується на балансі аварійно-рятувального загону спеціального призначення 
управління дСнС України у волинській області. місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, 

волинська обл., м. луцьк, вул. тарасова,17а. мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди. телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір земельної 
ділянки, усього: 0,6154 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом орен-
ди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). місце розташування 
земельної ділянки: м. луцьк, вул. тарасова, 17. цільове призначення земельної ділянки: 
для обслуговування 2-ої державної пожежної частини. правовий режим земельної ді-
лянки: право постійного користування земельною ділянкою. нормативна грошова оцінки 
земельної ділянки: 2086561,18 грн станом на 15.02.2018. наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 
на 31.12.2018. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. 
грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та нерухоме майно для встановлення переда-
вальних пристроїв. особа – платник робіт з оцінки – прат «київстар».

 3. найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: гараж дизель-
ний площею 201,7 м2, будівля мехцеху площею 235,5 м2 за адресою: 44700, 
м. володимир-волинський, вул. луцька, 80в та обліковується на балансі вп «геолого-
розвідувальна експедиція «дп «львіввугілля». місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, 
м. володимир-волинський, вул. луцька, 80в. мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укла-
дення договору оренди. телефон (0332) 24-80-24. телефакс (0332) 24-34-77. розмір 
земельної ділянки, усього: 0,9868 га (пропорційно площі будівель). місце розташування 
земельної ділянки: м. володимир-волинський, вул. луцька (вул. газопровід), земельна 
ділянка 80в. цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машино-
будівної та іншої промисловості. правовий режим земельної ділянки: право постійного 

користування земельною ділянкою. нормативна грошова оцінки земельної ділянки: 
2112936,16 грн станом на 12.12.2017. наявність об’єктів, що містять державну таємни-
цю: ні. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.12.2018. 
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 9,46 тис. грн. подібні 
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – комплекс будівель до 800 м2 – нерухомість 
комплексного використання (об’єкти, які поєднують два і більше видів функціонального 
призначення). особа-платник робіт з оцінки – громадянин панасюк м. в.

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).

процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до по-
ложення застосовується регіональним відділення фонду по волинській області, у 
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 
(двісті) тис. грн.

до участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сер-
тифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України «про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими перед-
бачено 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Тернопільська обласна дер-
жавна адміністрація

33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, 
46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92

Частина зовнішнього фасаду адміні-
стративної будівлі

33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького, 14, 
м. Тернопіль

55,0 123 140,00 2 роки 11 місяців Для розміщення зовнішньої 
реклами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 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) 

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
України з надзви-
чай них ситуацій 

38319537, 19 державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Хер-
сонській області, 75700, м. Скадовськ, вул. Джарилгацька,149, тел. (05537) 
5-01-01

Частина даху будівлі пожежного депо – Херсонська обл., м. Олешки, 
вул. Куліша, 6

19,0 98 982,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій, які на-
дають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету

2 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 208) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 46,2 515 176,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

3 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 202) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 45,6 489 643,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

4 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 223) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 45,0 478 958,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

5 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 200) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 16,3 173 489,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

6 Міністерство освіти 
і науки України

Херсонська державна морська академія (ХДМА), код ЄДРПОУ 35219930, 
73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення навчального корпусу № 1 – м. Херсон, просп. Ушакова, 20 178,5 1 604 747,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

7 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 205) 
загальною площею навчального корпусу №1

- м. Херсон, пр. Ушакова, 20 49,3 535359,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

8 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 207) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 47,9 528 399,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

9 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 201) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 30,5 331 206,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

10 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 116) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 54,6 625 046,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

11 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 206) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 73,6 795 373,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

12 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 221) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 31,2 358 830,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

13 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 227) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 43,0 481 764,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

14 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 218) 
навчального корпусу № 1

– м. Херсон, просп. Ушакова, 20 42,8 479 523,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

15 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Нежитлове приміщення (аудиторія № 012-А) 
навчального корпусу № 2

– м. Херсон, просп. Ушакова, 
14/1

41,9 409 359,00 2 роки 11 місяців Проведення тренажерної підготовки для курсантів ХДМА та моряків

16 Міністерство освіти 
і науки України

35219930, Херсонська державна морська академія (ХДМА), 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 20

Частина коридору цокольного поверху будівлі 
гуртожитку 

– м. Херсон, просп. Ушакова, 42 12,0 77 628,00 2 роки 11 місяців Використання за призначенням (для проходу між приватними приміщен-
нями)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство вод-
них ресурсів України 

05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, вул. Собор-
на, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98

Приміщення на другому поверсі будівлі виробничих приміщень 
літ. «А-3» (профмайстерні на 8 місць)

05446893.53.ТТПШШТ194 вул. Ярослава Мудрого, 11, 
м. Хмельницький, 29000

130,4 273 342,00  2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу автотоварів

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112165, Регіональний сервісний центр в Хмельницькій області, вул. Західно-
Окружна, 11/1, м. Хмельницький, 29000 

Частина приміщення коридору на першому поверсі будівлі 40112165.1.ДИЛМТА003 вул. Західно-Окружна, 11/1, 
м. Хмельницький, 29000 

 2,0  15 267,00  2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслу-
говування 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ Фонду по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і на-
уки України 

02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, 
корпус 1, м. Черкаси, тел. (0472) 37-21-42

Частина приміщення 
їдальні «Меридіан»

– вул. Хрещатик, 66, м. Черкаси 484,9 2 203 400,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальних закладах

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області, вул. Лесі Українки, 21, 
м. Черкаси, тел. (0472) 66-47-97

Частина приміщення 
на першому поверсі 

40112118.1.ЮМЕЮГШ068 вул. Василя Сергієнка, 4, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл.

9,5 32 860,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

3 Державна служба геології 
та надр України

Код 33104171, Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства 
«Кіровгеологія», вул. Київська, 149, м. Коростишів, Житомирська обл., тел. (04130) 5-63-84

Частина складу (літ. Л) 
(цех шарошок)

14308279.1206.ЕАЛНСП319 вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський 
р-н, Черкаська обл.

867,2 398 900,00 2 роки 364 дні Розміщення виробництва 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Національна поліція 
України 

код за ЄДРПОУ 40108976, Управління поліції охорони в Чернівецькій області, 58001, м. Чернівці, 
вул. Кармелюка, 9, тел. (0372) 529800, факс (0372) 529619

Приміщення (11-26) другого 
поверху будівлі (літ.А) 

40108976.1.ЧЕКККШ379 м. Чернівці, 
вул. Кармелюка, 9

11,0 73312,00  
станом на 30.09.2018

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ Фонду по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з над-
звичайних ситуацій

33945469, Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
04074, м. Київ, вул. Бережанська, 7, тел. 428-14-96, факс 432-37-33 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (підвал 
будівлі літ. «А») 

38516849.1. ХКХТХП297 01034, м. Київ, 
вул. О. Гончара, 55а

143,16 2 730 500,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, а саме: 33,97 м2 – для приготування їжі; 109,19 м2 – для 
споживання їжі – з погодинною орендою (60 годин на місяць)

2 Державна служба України з 
питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів

37100317, ДП «Центр охорони здоров’я тварин», 01103, м. Київ, 
вул. Салтикова-Щедріна, 2, тел./факс 285-58-89 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (на 2-му 
поверсі будівлі літ. А) 

37100317.7 ЛТКШШО013 04074, м. Київ, 
вул. Сім’ї Кульжен-
ків, 3

20,5 371 300,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців Розміщення ветеринарної аптеки

3 Національний банк України 00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститут-
ська, 9, тел. (044) 253-38-22

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му 
поверсі 

00032106.292.РЧВМЯП003. м. Київ, Контрактова 
площа, 2а 

3,0 85 630,00 
станом на 30.09.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення (двох) банкоматів

4 Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-
наль ного господарства України

38488780, ДП «Український інститут інженерно-технічних 
розвідувань для будівництва», м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, 
тел. (044) 285-63-11

Нерухоме майно – нежитлові приміщення «Побутові 
приміщення» на 1-му поверсі будівлі, літера «Г»

38488780.2. ВССЧГН022 м. Київ, вул. Пше-
нична, 8а 

43,1 603 000,00 
станом на 30.09.2018 

1 рік Розміщення роздягальні для робітників (інше використання 
нерухомого майна)

 5 Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України

38488780, ДП «Український інститут інженерно-технічних 
розвідувань для будівництва», м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, 
тел. (044) 285-63-11

Нерухоме майно – нежитлові приміщення, а саме: 
«ГСМ» літ. «Д»; «Приміщення ШРП» літ. «Е»; «Вироб-
ничий цех» літ. «Ж» 

38488780.1. ВССЧГН022 м. Київ, вул. Пше-
нична, 8а 

390,7 4 103 500,00 
станом на 31.08.2018 

5 років Розміщення пакувального матеріалу та побутових приміщень 
для виробництва

6 Міністерство аграрної політики 
України

38516592, ДП «Спецагро», м. Київ, вул. Хрещатик, 24, 
тел. 279-60-44 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му та 
2-му поверхах виробничої будівлі 

38516592.2.МШИМУЕ1143 м. Київ, вул. Жмерин-
ська, 2а

615,8 11 086 200,00 
станом на 30.09.2018 

1 рік Розміщення: виробничі приміщення – 490,8 м2; складські 
приміщення – 70,0 м2; офісні приміщення – 55,0 м2 

7 Міністерство інформаційної по-
літики України

00015332, Українське національне інформаційне агентство «Укр-
інформ», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, тел. 279-81-52 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення № 131 та 
зона ліфтового відділення на 1-му поверсі будівлі 

– м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 8/16

38,82 822 000,00 
станом на 31.10.2018 

5 років Розміщення: складу –10,13 м2 та інше використання – 
28,69 м2

8 Міністерство освіти і науки 
України

02070884, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима 
Гетьмана», м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-50-55 

нерухоме майно-нежитлові приміщення на 1-му по-
версі будівлі навчального корпусу № 1 

– м. Київ, просп. Пере-
моги, 54/1

45,0 933 890,00 
станом на 31.10.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі 

9 Міністерство культури України 02214159, Київський національний університет культури та мис-
тецтв, м. Київ, вул. Щорса, 36, тел. 529-98-33 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 3-му 
поверсі будівлі навчального корпусу 

02214159.1.ЮЖВЦСД039 м. Київ, вул. Чиго-
ріна, 20

27,3 605 700,00 
станом на 31.10.2018 

5 років Розміщення закладу освіти 

10 Міністерство інфраструктури 
України

21536845, Українське державне підприємство по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравто-
сервіс», м. Київ, просп. Науки, 57, тел. (044) 524-09-99

Нерухоме майно – нежитлові приміщення, а саме: 
корпус № 2 (бокс 2) літ. А; корпус № 5 (зона СТО) літ. 
Н; корпус № 5 (на 1-му поверсі, прим. 5, 6, 7) літ. Н

– м. Київ, просп. На-
уки, 57

237,4 4 463 000,00 
станом на 30.09.2018 

1 рік Розміщення майстерні, що здійснює ремонт та технічне об-
слуговування автомобілів

11 Міністерство освіти і науки 
України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на цоколь-
ному поверсі в будівлі гуртожитку № 10 

– м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 49

95,0 1 685 000,00 
станом на 30.09.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення: 76,0 м2 – аудиторія для проведення лекційних 
занять з правил дорожнього руху (погодинне використання 
36 год. на місяць); 19,0 м2 – комп’ютерний клас автошколи 
для вивчення правил дорожнього руху

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».
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Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному конверті 
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:

1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та 
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх подат-
ків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у 
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформаці-
єю 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) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до по-
ложення); інформація про претендента (додаток 5 до положення).

на конверті слід зазначити «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповід-
ності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення 
очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.

замовник робіт з оцінки – рв фонду по волинській області (43027, м. луцьк, київ-
ський майдан, 9).

конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опра-
цювання документів претендента знаходяться за адресою: м. луцьк, київський майдан, 
9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в га-
зеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду по Волинській області за адре-
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.

У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий 
день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.

конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційно-адмініст-
ративного забезпечення рв фонду по волинській області за адресою: м. луцьк, київ-
ський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення 
конкурсу (включно).

ДніПРоПЕтРоВська область
інформація 
рв фонду По дніПроПетровській обЛасті Про огоЛоШення  
конкурсу з відбору суб’Єктів оціноЧної діяЛьності,  
які будуть заЛуЧені до Проведення незаЛежної оцінки майна

 1. назва об’єкта: бетонований майданчик площею 18,0 м2. балансоутриму-
вач: дмУ гУмвС України в дніпропетровській області. адреса: м. дніпро, вул. Єрмо-
лової, 21а. мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. замовник – рв фонду по дніпропетровській області. платник – прат 
«вф Україна». очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик (замощення).

 2. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 117,81 м2 (у 
т. ч. 10,71 м2 – площа загального користування). балансоутримувач: дп «дніпро-
діпрошахт». адреса: м. дніпро, вул. Європейська, 15. мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду 
по дніпропетровській області. платник – державне підприємство «державний центр 
сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель.

 3. назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 83,39 м2. ба-
лансоутримувач: новомосковська одпі гУ дфС у дніпропетровській області. адреса: 
дніпропетровська обл., м. новомосковськ, вул. головка, 30. мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. замовник – рв фонду 
по дніпропетровській області. платник – пат «УкрпоШта». дата оцінки 01.12.2018. 
очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.  
подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента 
за встановленою формою.

копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути заві-
рені підписом керівника Сод.

конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, 
зі змінами, внесеними наказом фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має міс-
тити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).

конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, 
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 
49000, м. дніпро, вул. центральна, 6, кімн. 10 до 04 січня 2019 р.

Конкурс відбудеться 11.01.2019 об 11.00 у регіональному відділенні, теле-
фон для довідок (056) 744-11-51.

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: об’єкти газорозподільної системи, 
власником якої є держава та які обліковуються на балансі оператора газо-
розподільної системи ПАТ «Житомиргаз». місцезнаходження об’єкта оцінки: 
житомирська обл., бердичівський, житомирський, коростенський, новоград-
волинський, овруцький, малинський, Чуднівський, попільнянський райони. мета 
проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. кіль-
кість об’єктів – 9876 од.: 9840 – інженерні споруди, 36 – рухоме майно (автомобілі) 
станом на 31.12.2011. балансова залишкова вартість майна – 180496,548 тис. грн 
станом на 31.12.2011. кількість об’єктів – 11216 одиниць: 11177 – інженерні споруди, 
10 – інше майно (речі), 29 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016. балан-
сова залишкова вартість майна – 240350,009 тис. грн. станом на 31.12.2016. дата, 
на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016. замовник оцінки – рв 
фонду по житомирській області; інформація про платника буде вказана в договорі. 
очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 169,0 тис. 
грн. подібні для об’єкта оцінки об’єкти – споруди, зокрема аналогічного функціо-
нального призначення, транспортні засоби.

 найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподільної системи, влас-
ником якої є держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподіль-
ної системи ПАТ «Коростишівгаз». місцезнаходження об’єкта оцінки: житомирська 
обл., коростишівський район. мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для 
цілей бухгалтерського обліку. кількість об’єктів – 121 од.: 10 – будівлі, 101 – інженерні 
споруди, 2 – рухоме майно (автомобілі), 8 – інше майно (речі) станом на 31.12.2011. 
балансова залишкова вартість майна – 2755,293 тис. грн станом на 31.12.2011. кіль-
кість об’єктів – 148 одиниць: 12 – будівлі, 134 – інженерні споруди, 2 – рухоме майно 
(автомобілі) станом на 31.12.2016. балансова залишкова вартість майна – 10293,5 
тис. грн станом на 31.12.2016. дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 
31.12.2016. замовник оцінки – рв фонду по житомирській області; інформація про 
платника буде вказана в договорі. очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час 
обрання переможця – 30000,00 грн. подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та спо-
руди, зокрема аналогічного функціонального призначення, транспортні засоби.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в міністерстві юстиції Укра-
їни 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) 
(далі – положення) (для об’єктів другого рівня складності).

до участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти госпо-
дарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за 
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 
іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та 
подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також 

строк виконання робіт (у календарних днях). пропозиція щодо ціни надання послуг 
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із за-
коном; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки 
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки); підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація 

про претендента.
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація 

щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 3 – 5 до положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати – 20 календарних днів.
конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом докумен-

тів 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 зазна-
чити 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. Жи-
томир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ЗакаРПатська область
IнформацIя 
рв фонду По закарПатській обЛасті Про огоЛоШення конкурсу 
з відбору суб’Єктів оціноЧної діяЛьності, які будуть заЛуЧені 
до Проведення незаЛежної оцінки майна

 1. назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє (поз. 1-82) площею 
5,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. А-А’. місцезнаходження об’єкта оцінки: закар-
патська обл., м. мукачево, вул. матросова, 32. балансоутримувач: відокремлений 
підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України 
«мукачівський аграрний коледж». мета проведення незалежної оцінки: для продо-
вження договору оренди. телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. замовник 
робіт з оцінки: рв фонду по закарпатській област. платник робіт з оцінки: фоп Шелейо 
м. в. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2018. подібними до 
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель для розміщення торговельної нерухо-
мості. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання 
робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.

 2. назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз.1 за планом) площею 2,0 м2 
на першому поверсі будівлі факультету фізичного виховання і спорту (літ. А). 
місцезнаходження об’єкта оцінки: закарпатська обл., м. Ужгород, вул. і.франка, 1. 
балансоутримувач: двнз «Ужгородський національний університет». мета проведення 
незалежної оцінки: для продовження договору оренди. телефон замовника конкурсу: 
(0312) 61-38-83. замовник робіт з оцінки: рв фонду по закарпатській області. платник 
робіт з оцінки: фоп заболотний ю. ю. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.12.2018 р. подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель 
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не 
має перевищувати 5 календарних днів.

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, зареєстро-
ваного в міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – положення).

до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сер-
тифікатів 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 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ііі 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента по-
даються за встановленими в додатках 3 – 5 до положення формами.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання по-

слуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку 
їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтверд-
них документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до положення); 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 підпи-
сання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення).

місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.

на конверті слід зазначити «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служ-
би діловодства рв фонду по закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 09 січня 2019 року 17.00 (включно).

Конкурс відбудеться 15 січня 2019 року о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській 
області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

лУГанська область
інформація 
рв фонду По Луганській обЛасті Про огоЛоШення конкурсу 
з відбору суб’Єктів оціноЧної діяЛьності, які будуть заЛуЧені 
до Проведення незаЛежної оцінки об’Єкта оренди

 назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 35,7 м2 на першому 
поверсі будівлі учбового корпусу (інв. № 10310001), що перебуває на балансі ли-
сичанського державного гірничо-індустріального коледжу. місцезнаходження об’єкта: 
93120, луганська обл., м. лисичанськ, просп. перемоги, 84. мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. замовник: рв фонду по луганській області. 
телефон та електронна адреса замовника:(06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. платник: 
фоп бикодьоров о. а. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1900 грн. подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки відповідно до додатку 2 положення є: торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 
положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
фонду від 31.12.2015 (у редакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – положення).

до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сер-
тифікатів Сод, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них».

звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 

(додаток 4 до положення), інформація про претендента (додаток 5 до положення); 
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення); 
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг та строку виконання робіт.

копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені 
належним чином.

Конкурс відбудеться 11 січня 2019 року о 10.00 в РВ Фонду по Луганській 
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Друж-
би Народів, 32а.

конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі змі рв фонду по луганській області, не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 93404, луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 32а 
(кімн. 313). телефон для довідок (06452) 4-23-48.

льВіВська область
інформація 
рв фонду По Львівській обЛасті Про огоЛоШення конкурсу 
з відбору суб’Єктів оціноЧної діяЛьності, які будуть  
заЛуЧені до Проведення незаЛежної оцінки  
об’Єктів оренди державної вЛасності

 назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № Х, ХІ, ХІІ загальною пло-
щею 61,2 м2 у підвалі двоповерхової будівлі. місцезнаходження об’єкта оцінки: 
львівська обл., м. мостиська, вул. грушевського, 5. балансоутримувач: Управління 
державного казначейства у мостиському районі гУдкУ у львівській області. мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. телефон замовника конкурсу  
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). електронна адреса замовника кон-
курсу: lviv@spfu.gov.ua. розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. місце розташування земельної ділянки: львівська обл., м. мостиська, вул. грушев-
ського, 5. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2018 (орієнтовно). 
платник робіт з оцінки – мостиська районна дитячо-юнацька спортивна школа.

відповідно до листа фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього 
(лист фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання 
послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурс-
ною комісією під час обрання переможця, для об’єкта – 3000,0 грн.

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 
положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – положення).

замовник робіт з оцінки: рв фонду по львівській області (79000, м. львів, вул. Січових 
Стрільців, 3). подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до поло-
ження є: приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).

до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних серти-
фікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оці-
ночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у 
розділі іі положення.

вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до нього.

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до положення), інформація про 
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до положення формами.

конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з 
дСк за адресою: м. львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містять-
ся у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) 
по кожному об’єкту оцінки окремо. на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00 через 14 днів з 
дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

документи приймаються рв фонду по львівській області не пізніше ніж за чотири робо-
чих дні до дати проведення конкурсу. телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

тЕРноПільська область
інформація 
рв фонду По терноПіЛьській обЛасті Про огоЛоШення конкурсу 
з відбору суб’Єктів оціноЧної діяЛьності, які будуть заЛуЧені 
до Проведення незаЛежної оцінки об’Єктів

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та наймену-
вання балансоутримувача

Да
та

 о
ці

нк
и

Ви
д 

ва
рт

ос
ті Залишкова 

вартість 
об’єкта, 

грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлової адміністративної будівлі літ. А загаль-

ною площею 51,9 м2, а саме: поз. 4 площею 22,3 м2, поз. 5 
площею 29,6 м2 за адресою: вул. С. Наливайка, 4, м. Тере-
бовля, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Голов-
ного управління статистики у Тернопільській області

31
.1

2.
18

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

0,00 Фізична особа – 
підприємець Драган 
Зоряна Іванівна

2 Нежитлове приміщення на першому та другому поверхах 
виробничого корпусу № 2 частини будівлі крохмального 
цеху площею 355,3 м2 за адресою: вул. Заводська, 34, 
смт Козлів, Козівський р-н, Тернопільська обл., що пере-
буває на балансі Державного підприємства спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

31
.1

2.
18

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть 10069,52 Товариство з обме-

женою відповідаль-
ністю «Виробниче 
об’єднання «ПРО-
ТЕКС ГРУП»

3 Частина нежитлового приміщення санвузла площею 4,0 м2 
на першому поверсі навчального блоку № 17 гуртожитку 
№ 3 (корпус № 4) Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя 
за адресою: вул. Генерала М. Тарнавського, 7а, м. Терно-
піль, що перебуває на балансі Тернопільського національ-
ного технічного університету ім. І. Пулюя

31
.1

2.
18

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть 13200,78 Фізична особа – 

підприємець Шуляр 
Олег Володими-
рович

4 Частина нежитлового приміщення кухні площею 2,0 м2 
на другому поверсі гуртожитку Технічного коледжу ТНТУ 
ім. І. Пулюя за адресою: вул. Л. Курбаса, 11, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пулюя

31
.1

2.
18

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

1876,17 Фізична особа – 
підприємець Шуляр 
Олег Володими-
рович

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 сер-
тифікатів 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 роз-
ділі іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлен-
ня 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 профе-
сійної 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 залуче-
ний 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 ко-
місією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1, 2 – 2100,00 грн; об’єктів № 3, 
4 – 2000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4 не повинен перевищувати 5 
календарних днів.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, 
приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та тор-
говельної нерухомості; подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель виробничої та виробничо-складської нерухо-
мості; подібними до об’єктів оцінки № 3, 4 – нерухоме майно – приміщення, частини 
будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів 
пралень самообслуговування, інших автоматів.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту 
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. на кон-
верті 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. Тер-
нопіль, 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 тернопіль-
ській області за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11. телефон для довідок  
(0352) 25-04-87. електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. 

ХаРкіВська область
інформація 
рв фонду По Харківській обЛасті Про огоЛоШення конкурсів 
з відбору суб’Єктів оціноЧної діяЛьності

 і. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач
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1 Одноповерховий корпус авторемонтної майстерні, 
інв. № 50024, загальною площею 1569,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 134, що перебуває на балансі 
Харківського державного авіаційного виробничого під-
приємства, 14308894, тел. (057) 343-14-88

На дату 
укладання 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду ТО

В 
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ТО

»

3200

2 Нежитлові приміщення їдальні: кімн. № 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 31 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі на-
вчального корпусу (інв. № 10310000, літ. за техпасп. 
«Б-3») загальною площею 125,3 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Перемоги, 55в, що перебувають на балансі Дер-
жавного навчального закладу «Слобожанський Регіональ-
ний центр професійної освіти», 02547814, тел. 336-09-73

28.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

Ф
ОП

 С
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ні
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. В

. 2700

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-23 на першому 
поверсі одноповерхової будівлі їдальні (літ. «Б-1») за-
гальною площею 46,8 м2 за адресою: Харківська обл., 
Краснокутський р-н, c. Дублянка, вул. Заводська, 1, 
що перебувають на балансі Державного підприємства 
Дублянський спиртовий завод, 375289, тел.: (5756) 
3-11-00, 96-2-66.

15.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди
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4 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6 на цокольному 
поверсі 8/12-поверхової будівлі навчального корпусу 
№ 1, інв. № 103100090, літ. «А-8/12», що є пам’яткою 
архітектури, загальною площею 90,1 м2 за адресою: 
м. Харків, майдан Свободи, 6, що перебувають на ба-
лансі Харківського національного університету імені В. 
Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) 705-12-36, 705-12-47

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
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об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду
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5 Нежитлові приміщення – частина коридору на 2-му по-
версі 8-ти поверхової будівлі навчального корпусу №2, 
інв. №10130015, літ. «А-8/12», що є пам’яткою архітек-
тури, загальною площею 6,00 м2, за адресою: м. Харків, 
майдан Свободи, 6, що перебуває на балансі Харків-
ського національного університету імені В.Н. Каразіна,  
02071205, тел. 0577051236, 0577051247

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду
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6 Відкритий майданчик зі сторони вулиці Сумської зона А 
в рядах І-Л, в осях 5-9 покрівлі 2-го рівня, 8-поверхової 
будівлі для проведення масових та видовищних заходів 
(театр), інв. № 103/001, літ. «А-7», загальною площею 
179,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що пере-
буває на балансі Державного підприємства «Харківський 
національний академічний театр опери та балету ім. М. В. 
Лисенка», 38385217, тел.: (057) 700-40-46, 700-40-42

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

Ф
ОП
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7 Нежитлові приміщення 1-го поверху 2-поверхової будівлі 
учбово-виробничих майстерень (інв. № 10310008) за-
гальною площею 45,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. 
Івана Каркача, 24, що перебувають на балансі Центру 
про фесійно-технічної освіти № 1 м. Харкова, 25456391, 
тел. 395-03-91

26.01.19 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

Ф
ОП

 М
іл
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. 2200

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 28, 31, 32, 33 другого 
поверху площею 62, 8 м2 та кімн. № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
29, 30 на п’ятому поверху 6-ти поверхової нежитлової 
будівлі, інв. № 1, що є пам’яткою архітектури, площею 
481,8 м2, загальною площею 544,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі 
ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних 
досліджень», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату 
укладення 
договору 
на про-
ведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ТО
В 

«Л
АК

И-
ПЛ

Ю
С»

3200
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прийнято рішення  
про приватизацію

льВіВська область
інформація 
рв фонду по Львівській області про прийняття  
рішення про приватизацію

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по 
львівській області від 18.12.2018 № 01848 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного під-
приємства «львівське» (код ЄдрпоУ 24306494) за адресою: львівська обл., 
яворівський р-н, с. висіч та визначено спосіб приватизації – шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

оДЕська область
інформація 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію

 У зв’язку зі змінами до наказу фонду державного майна України від 
27.03.2018 № 447 «про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2018 році» (із змінами), внесеними наказом 
фонду від 23.11.2018 № 1496, наказом регіонального відділення фонду 
державного майна України по одеській області від 17.12.2018 № 1541 вне-
сено зміни до наказу від 16.07.2018 № 828 «про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності соціально-культурного призна-
чення – Санаторій-профілакторій «портовик» (комплекс загальною площею 
4301,4 м2)», що розташований за адресою: одеська область, м. южне, 
вул. приморська, 1 та перебуває на балансі южненської філії дп «адміні-
страція морських портів України» (код ЄдрпоУ 38728549)», а саме: у тексті 
наказу від 16.07.2018 № 828 змінити назву об’єкта державної власнос-
ті: з «Санаторій-профілакторій «портовик» (комплекс загальною площею 
4301,4 м2)», що розташований за адресою: одеська область, м. южне, 
вул. приморська, 1 та перебуває на балансі южненської філії дп «адміні-
страція морських портів України» (код ЄдрпоУ 38728549), орган управлін-
ня – міністерство інфраструктури України» на «Санаторій-профілакторій 
«портовик», який складається з: комплексу загальною площею 4301,4 м2; 
спортивного комплексу», що розташовані за адресами: одеська область, 
м. южне, вул. приморська, 1 (комплекс загальною площею 4301,4 м2) та 
одеська область, м. южне, вул. новобілярська, 1 (спортивний комплекс) 
і перебувають на балансі южненської філії дп «адміністрація морських 
портів України» (код ЄдрпоУ 38728549), орган управління – міністерство 
інфраструктури України».

РіВнЕнська  область
інформація 
про внесення змін до наказу про прийняття 
рішення про приватизацію 

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по 
рівненській області від 18.12.2018 № 582 внесено зміни до наказу регіонально-
го відділення від 24.04.2018 № 194 «про прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації – окремого майна» (зі змінами), а саме: п. 2 наказу 
викласти в такій редакції: «приватизувати об’єкт малої приватизації – окреме 
майно – будівля їдальні загальною площею 174,8 м2, що перебуває на балан-
сі ват «зарічненський агротехсервіс», код за ЄдрпоУ 906670, за адресою: 
34002, рівненська область, зарічненський район, с. мутвиця, вул. центральна, 
7а, шляхом продажу на електронному аукціоні без умов».

ХМЕльницька область
інформація 
про прийняте рішення про приватизацію

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України 
по Хмельницькій області від 17.12.2018 № 686 прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого май-
на – адміністративної будівлі ( літ. а-2) загальною площею 351,8 м2 та гараж 
(літ. б) загальною площею 23,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька 
обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява, вул. грушевського, 4 та обліко-
вується на балансі головного управління статистики у Хмельницькій області, 
код ЄдрпоУ 02362894.

Фонд повідомляЄ
РЕЄСТР 

організаторів аукціонів по відчуженню майна 

№ 
з/п

Область
Код 

тери-
торії

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи 

Повне наймену-
вання юридичної 

особи

Місцезнаходження юридичної 
особи, телефон 

П. І. Б.  
керівника 

1 м. Київ 30 36687993 Товарна біржа 
«Українські 
контракти»

02002, м. Київ, вул. Євгена 
Сверстюка, 15, тел.: (044)  
566-54-32, (067) 948-81-17, 
(099) 250-08-16

Петросюк Неля 
Василівна

2 Харківська 63 14086755 Харківська 
товарна біржа

61058, м. Харків, просп. Науки, 
5, тел.: (057) 701-36-01,  
701-22-00, 701-36-03,  
751-22-15, 705-30-30

Дундуков 
Вадим Валері-
йович

3 м. Київ 30 32069037 Товарна біржа 
«Універсальна 
то вар  но-си ро-
вин  на біржа»

01054, м. Київ, вул. Буль-
вар   но-Кудрявська, буд. 51, 
оф. 11, тел.: (044) 482-07-42, 
482-07-43

Тараторін Юрій 
Михайлович

4 м. Київ 30 32388652 Товарна біржа 
«ІННЕКС»

03040, м. Київ, просп. Го ло-
сіївський, буд. 70, кімн. 1103, 
тел.: (044) 228-58-40,  
228-58-50, 228-58-54

Лисечко Павло 
Анатолійович

5 Вінницька 5 13298478 Товарна біржа 
«Вінницька товар-
на універсальна 
біржа»

21036, м. Вінниця,  
Хмельницьке шосе, 23, тел.: 
(0432) 52-03-15, 52-45-54

Ропотілов 
Віталій Васи-
льович

6 Дніпропе-
тровська

12 23364874 Товарна біржа 
«Катерино-
славська»

49006, м. Дніпро, просп. Пуш-
кіна, 49, тел.: (050) 480-91-15,  
(0562) 36-65-55,  
(0562) 32-05-55

Коган Костян-
тин Юрійович

7 Львівська 46 20810095 Приватне під-
приємство «Фір-
ма «СОМГІЗ»

79012, м. Львів, вул. Сахарова, 
46, тел.: (032) 244-30-91, 
244-30-92

Сімчук Олек-
сандр Микола-
йович

8 м. Київ 30 39958500 Державне під-
приємство 
«СЕТАМ»

01001, м. Київ, вул. Стрілець-
ка, 4-6, тел. (044) 331-17-21

Вишньов 
Віктор Михай-
лович

9 Хмель-
ницька

68 14145506 Хмельницька 
обласна товарна 
біржа

29000, м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 36, тел.: (0382) 
79-51-35, 65-89-45 

Дембицький 
Володимир 
Дмитрович

Продовження таблиці

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач

Дата 
оцінки

Мета прове-
дення оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

пл
ат

ни
ка Очікувана 

найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

9 Нежитлові приміщення одноповерхового гаража (інв. 
№ 10310008) – приміщення 1, площею 32,1 м2, у тому 
числі яма оглядова площею 3,7 м2, приміщення 2, площею 
28,7 м2 та приміщення 3, площею 24,8 м2, загальною 
площею 85,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомай-
ський, вул. Бугайченка, 17, що перебувають на балансі Пер-
вомайського управління Державної казначейської служби 
України Харківській області, 37327442, тел. (05748) 3-40-80

06.12.18 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

Ф
ОП

 М
ар

ти
не

н-
ко

 О
. О

.

2700

замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає рв фонду 
по Харківській області.

 іі. Об’єкт, що повертається в державну власність.
найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону: земельна ділянка державної 

власності за адресою: Харківська обл., смт золочів, вул. комсомольська, 27 разом 
з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, 
який на ній розташований. місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., 
смт золочів, вул. центральна (колишня комсомольська), 27. мета проведення не-
залежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону: земельна ділянка дер-
жавної власності за адресою: Харківська обл., смт золочів, вул. комсомольська, 27 
разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будин-
ком, який на ній розташований. розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0.06 
га. місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська область, смт зо-
лочів, вул. центральна (колишня комсомольська), 27. правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): державна. дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
13.06.2017. очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 8 160 грн. Строк ви-
конання робіт: 10 календарних днів. замовником та платником оцінки виступає рв 
фонду по Харківській області.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах по-
дають до РВ Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запеча-
таному конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом фонду від 31.12.2015 № 2075, заре-
єстрованого в міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, 
внесеними наказом фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в міністерстві юс-
тиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – положення); конкурсної пропозицій, 
запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); 
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої 
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть 
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією 
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта 
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі 
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою само-
регулівної організації оцінювачів.

до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сер-
тифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спе-
ціалізацією в межах цього напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого май-
на, нерухомості) для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний 
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухо-
мого майна, нерухомості).

для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II положення).

пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці вимі-
ру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів 
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної 
документації та інформації про об’єкт оцінки).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту 
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. на кон-
верті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та 
дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Харківській області за адресою: м. Хар-
ків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опубліку-
вання цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.

документи на участь у конкурсі подаються до рв фонду по Харківській області 
за адресою: м. Харків, театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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: об’єкти газорозподільних систем у кількості 7686 
інвентарних од., власником яких є держава та які обліковуються на балансі опера-
тора газорозподільних систем ПАТ «Хмельницькгаз». місцезнаходження: Хмельниць-
ка обл. мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку 
(справедлива вартість активу, яка дорівнює його залишковій вартості заміщення (відтво-
рення). кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів): газопроводи – 5604 інв. 
од./5549,0025 км; споруди на газопроводах – 2047 інв. од.; ктз – 35 інв. од. балансова 
первісна вартість – 259 409 384,28 грн. балансова залишкова вартість – 168 939 174,54 
грн. телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – не більше 45 календарних 
днів. замовник робіт з оцінки – рв фонду по Хмельницькій області. особа-платник робіт з 
оцінки – буде визначена згідно з чинним законодавством. подібними об’єктами відповідно 
до додатка 2 до положення є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні 
пристрої, обладнання та устаткування, колісні транспортні засоби). очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки – 105,6 тис. грн.

 назва об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподільних систем у кількос-
ті 7545 інвентарних од., власником яких є держава та які обліковуються на 
балансі оператора газорозподільних систем ПАТ «Хмельницькгаз». місцез-
находження: Хмельницька обл. мета проведення незалежної оцінки – переоцін-
ка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює 
його залишковій вартості заміщення (відтворення). кількість об’єктів необоротних 
активів (основних засобів): газопроводи – 5525 інв. од/5257,717 км; споруди на 
газопроводах – 1983 од.; транспортні засоби спеціального призначення – 35 од.; 
інше – 2 од. балансова первісна вартість – 165 457 517,83 грн. балансова залишкова 
вартість – 100 464 951,45 грн. телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата оцінки – 31.12.2011. Строк вико-
нання робіт – не більше 45 календарних днів. замовник робіт з оцінки – рв фонду по 
Хмельницькій області. особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно з чин-
ним законодавством. подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до положення 
є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання 
та устаткування, колісні транспортні засоби). очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки – 105,6 тис. грн.

 назва об’єкта оцінки № 3: об’єкти газорозподільних систем у кількості 79 
інвентарних од., власником яких є держава та які обліковуються на балансі 
оператора газорозподільних систем ПАТ «Шепетівкагаз». місцезнаходження: 
Шепетівський р-н, Хмельницька обл. мета проведення незалежної оцінки – пере-
оцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює 
його залишковій вартості заміщення (відтворення). кількість об’єктів необоротних 
активів (основних засобів): місцеві трубопроводи для транспортування газу – 28 
од.; споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем – 45 од.; обладнання та 
устаткування нафторозподільних та газорозподільних системи – 5 од.; ктз – 1 од. 
балансова первісна вартість – 2 058 721,49 грн. балансова залишкова вартість – 
1 136 402,75 грн. телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-
16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – не 
більше 25 календарних днів. замовник робіт з оцінки – рв фонду по Хмельницькій 
області. особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно з чинним законодав-
ством. подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до положення є необоротні 
активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання та устат-
кування, колісні транспортні засоби). очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки – 27,5 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 серти-
фікатів Сод, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього 
напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земель-
них ділянок, та майнових прав на них»; 1.2. «оцінка машин і обладнання»; 1.3 «оцінка 
колісних транспортних засобів».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документа-
цію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 
(додаток 4 до положення), інформація про претендента (додаток 5 до положення); 2) 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 

інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до положення); 
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строк виконання робіт.

місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 
75, м. Хмельницький, 29013. телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 
79-56-16.

конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, 
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі змі рв 
фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 20 днів після опублікування інформації о 10.00 
в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

м. киЇВ 
інформація 
рв фонду По м. киЄву Про огоЛоШення конкурсів з відбору 
суб’Єктів оціноЧної діяЛьності, які будуть заЛуЧені  
до Проведення незаЛежної оцінки об’Єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

1 Нежитлове приміщення 22,4 м. Київ, 
вул. Нагір-
на, 22

ДНВК «Київ-
ський інститут 
автоматики»

Пронькіна 
О. В.

31.12.18

4000

2 Частини нежитлових 
приміщень

8,0 м. Київ, 
вул. Ломоносо-
ва, 33/43

Національний 
інститут раку 
МОЗ України

ФОП Ніколі-
шен В. В.

31.12.18

3500

3 Нерухоме майно, а 
саме: літній павільйон, 
центральні арочно-
віконні входи в ботсад, 
частина бетонованої 
площадки та частина 
хатки садівника

52,8  
(у т. ч. 

3,9, 19,4, 
19,5 та 
10,0)

м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 1

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ФОП Асташев 
О. Є.

31.12.2018

10000

4 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, 
вул. Борща-
гівська, 122, 
корпус № 21

НТУУ «КПІ ім. І. 
Сікорського»

ФОП Лис-
топад В. М.

31.12.18

3500

5 Нерухоме майно, а 
саме: будівля скла-
ду цегляного (літ. 
«Е») та приміщення 
адміністративно-
виробничої будівлі 
(літ. «А»)

516,9 
(у т. ч. 

358,7 та 
158,2)

м. Київ, 
вул. Обухів-
ська, 135

ДП «Науковий 
селекційно-
генетичний 
центр рибни-
цтва»

ДП «СЕРВІС» 31.12.18

9000

6 Частина даху та 
асфальтованого май-
данчика

20,0 (у т. 
ч. 10,0 та 

10,0)

м. Київ, 
вул. Нагір-
на, 22

ДНВК «Київ-
ський інститут 
автоматики»

ТОВ «лайф-
селл»

31.12.18

4500

7 Нежитлове приміщення 73,9 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 46 (літ. «А») 

ДП «Спортив-
ний комплекс 
«Авангард»

ГО «Оливкова 
гілка»

31.12.18

4500

8 Нежитлове приміщення 169,0 м. Київ, просп. 
Валерія Лоба-
новського, 51 
(літ. «Е») 

ДП «НДІБВ» ТОВ «Юсервіс» 31.12.18

5000

9 Нежитлові приміщення 332,4 м. Київ, 
вул. Волоська, 
8/5, корпус 
№ 5

Національний 
університет 
«Києво-
Могилянська 
академія»

Асоціація 
єврейських 
організацій 
та общин 
України (ВААД 
України)

31.12.18

7000

10 Нежитлові приміщення 91,2 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса 
України» ДУС

ПП «Кристал 
Бук» 

31.12.18

4500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник 
робіт з 
оцінки 
об’єкта

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана найбільша 
ціна надання послуг 

з оцінки/грн

1 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9

Національна медична 
академія післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. 
Шупика

ФОП 
Листопад 
В. М.

30.11.18

3500

2 Частина не-
житлового 
приміщення

8,84 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9

Національна медична 
академія післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. 
Шупика

ТОВ 
«Книга-
плюс»

30.11.18

3500

3 Нежитлове 
приміщення

19,76 м. Київ, вул. Осві-
ти, 4

Київський національ-
ний університет будів-
ництва і архітектури

ФОП Гринь 
Л. М.

30.11.18

4000

4 Частина 
стіни нежит-
лового при-
міщення

2,16 м. Київ, вул. Во-
лоська, 8/5, 
корпус № 5

Національний універ-
ситет «Києво-Моги-
лянська академія»

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

30.11.18

4500

5 Частина 
стіни нежит-
лового при-
міщення

2,16 м. Київ, вул. Іл-
лінська, 9, корпус 
№ 4

Національний універ-
ситет «Києво-Моги-
лянська академія»

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

30.11.18

4500

6 Нежитлові 
приміщення

44,0 м. Київ, 
вул. Немировича-
Данченка, 2, 
корпус № 3

Київський національ-
ний університет техно-
логій та дизайну

ФОП 
Ковтонюк 
О. А.

30.09.18

4000

7 Частина даху 
та технічного 
поверху

16,0 (у т. 
ч. 11,00 
та 5,00)

м. Київ, вул. Бер-
дичівська, 1

Центральний госпіталь 
МВС України

ПрАТ «Київ-
стар»

30.11.18

4500

8 Частина даху 
та асфальто-
ваного май-
данчика

12,0 (у т. 
ч. 3,0 та 

9,0)

м. Київ, вул. Ака-
деміка Туполє-
ва, 19

Регіональний сервісний 
центр МВС України в 
м. Києві

ПрАТ «Київ-
стар»

30.09.18

4500

Конкурси відбудуться 09 січня 2019 року о 15.00 у РВ Фонду по м. Києву 
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

документи приймаються до 12.30 03 січня 2019 року за адресою: м. київ, бульв. 
Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з опи-

сом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. 
претенденти, які подали документи на конкурсний відбір Сод в одному конверті на 
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.

на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, який відбудеться 09 січня 2019 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповід-
но до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – положення).

до участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сер-
тифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціа-
лізацією в межах цього напряму.

вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передба-
чені пунктом 12 розділу іі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у пунктах 5, 6 
розділу іі та додатках до нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної 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 по-
ложення формами.

замовник робіт з оцінки – рв фонду по м. києву.
подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нерухоме майно, будівлі, нежитлові при-

міщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у 
пункті 4 додатку 2 положення.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та асфальтованого май-
данчика, частина даху та технічного поверху, частина стіни нежитлового приміщення 
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних опера-
торів та рекламних носіїв.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки – бетонна площадка є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 

подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
місцезнаходження комісії та робочої групи: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, теле-

фон для довідок 281-00-32.


