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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.11.2019 № 12/01-23-
ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – частина нежит-
лової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2 за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Об’єкт привати-
зовано шляхом викупу фізичною особою – Стамбуляном Саркісом Самвеловичем, 
який єдиний подав заяву на участь в аукціоні. Ціна продажу об’єкта – 126 000,00 
грн, у тому числі ПДВ – 21 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: 1 бокс гаража, що розташова-
ний за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності (Максима 
Горького), буд. 24 та складається з: гаража, Б, 15,5 м2, оглядової ями, Б, загальна 
площа – 15,5 м2, приватизовано фізичною особою – Носенко Юлією Анатоліївною, 
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придба-
но об’єкт, становить 15 519,60 грн (п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн 60 
коп.), у т. ч. ПДВ – 2586,60 грн (дві тисячі п’ятсот вісімдесят шість грн 60 коп.).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – будівля пилорами площею 219,5 м2 за адресою: Львівська об-
ласть, Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753г, що перебуває на балан-
сі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації 
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструкту ризація». 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – фізична 
особа Малькова Ірина Володимирівна, ціна продажу – 19 569,60 грн, у тому числі 
ПДВ – 3261,60 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електрон ній фор-
мі об’єкт державної власності – окреме майно – нежитлове приміщення загаль-
ною площею 218,1 м2, що розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, 
вул. Євгена Гребінки, 72 та перебуває на балансі Головного управління статисти-
ки у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892). Приватизовано юридичною 
особою – ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт» (код за ЄДРПОУ 
32557701), яке визнано переможцем електрон ного аукціону. Ціна продажу з ура-
хуванням ПДВ – 418920,00 грн, у т. ч. ПДВ – 69820,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електрон ній формі 
об’єкт державної власності – окреме майно – громадський будинок літ. А – будів-
ля їдальні загальною площею 112,3 м2, що розташована за адресою: Полтавська 
обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б, ба лан со ут римувач – від-
сутній (ТОВ «Шушвалівське», код за ЄДРПОУ 00483731, ліквідовано). Приватизова-
но фізичною особою – Юрченком Анатолієм Анатолієвичем (ідентифікаційний код 
2883319494), який визнаний переможцем електрон ного аукціону. Ціна продажу з 
урахуванням ПДВ – 11089,20 грн, у т. ч. ПДВ – 1848,20 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електрон ній формі 
об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлову будів-
лю за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Коро-
ленка, 74в, що перебуває на балансі ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик 
Полтавщини» (код за ЄДРПОУ 30811110). Приватизовано фізичною особою – Юр-
ченком А. А., який визнаний переможцем електрон ного аукціону. Ціна продажу 
з урахуванням ПДВ – 859,20 грн, у т. ч. ПДВ – 143,20 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення по збору тари Г-1 за-
гальною площею 511,7 м2; вимощення бетонне, асфальтобетонне загальною пло-
щею 1477,0 м2 за адресою: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, 
що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 
24584661, приватизовано переможцем електрон ного аукціону зі зниженням стар-
тової ціни – фізичною особою – Ямпольським Віктором Петровичем. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 792 000,00 грн (сімсот дев’яносто дві тисячі грн 00 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 132 000,00 грн (сто тридцять дві тисячі грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля сауни та їдальні загальною 
площею 287,8 м2 за адресою: 35740, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, смт Мі-
зоч, вул. Острозька, 1, що перебуває на балансі ТзОВ «Здолбунів Райагрохім», код 
за ЄДРПОУ 05490523, приватизовано переможцем електрон ного аукціону – юри-
дичною особою – Приватним підприємством «ХОЛЛАНД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 
42288039). Ціна продажу становить 30 001,20 грн (тридцять тисяч одну грн 20 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 5000,20 грн (п’ять тисяч грн 20 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – заглиблений склад за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мучна, 2 приватизовано шляхом викупу юри-
дичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноміра», яке 
єдине подало заяву на участь в електрон ному аукціоні зі зниженням стартової ціни, 
за ціною 8284,20 грн (вісім тисяч двісті вісімдесят чотири грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 
1380,70 грн (одна тисяча триста вісімдесят грн 70 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної 
власності, окремого майна – нежитлового приміщення (вбудоване 
приміщення в багатоповерховий будинок (насіннєва інспекція)  
загальною площею 133,0 м2 (19100, Черкаська область, 
м. Монастирище, вул. Суворова, 3)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h нежитлове приміщення (вбудоване приміщення 
в багатоповерховий будинок (насіннєва інспекція)  
загальною площею 133,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Суворова, 3.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багато-

поверховий будинок (насіннєва інспекція) загальною площею 133,0 м2, розташо-
ване в центральній частині м. Монастирище. Приміщення забезпечені мережами 
електропостачання, водопостачання, каналізації та опалення. Фундамент – бутовий; 
стіни та перегородки – цегляні; перекриття – залізобетонні плити, покрівля – сумі-
щена, руберойд; підлога – плитка по стяжці, в окремих місцях відстала від основи; 
вікна – дерев’яні, металеві решітки; двері: внутрішні – дерев’яні, вхідні – металеві. 
Приміщення, що підлягають приватизації, мають окремий вхід. Загальний технічний 
стан будівлі задовільний, середньозважений фізичний знос – 30 %.

Об’єкт перебуває в оренді, договір оренди № 1767 від 14.08.2017, орендар – 
Спілка сільськогосподарських товаровиробників Монастирищенського району, 
розмір місячної орендної плати – 1172,26 грн (за жовтень 2019 року), строк дії до-
говору оренди – до 12 серпня 2020 року включно.

Мікрорайон, в якому розташований об’єкт приватизації, має середньо розвине-
ну соціальну інфраструктуру. Основна забудова завершена і утворена в основному 
малоповерховими житловими будинками.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою, в особі 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, 
05.09.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1916757871234.

Ба лан со ут римувач: ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод» (код за 
ЄДРПОУ 00255289). Адреса ба лан со ут римувача: 19101, Черкаська обл., м. Монас-
тирище, вул. Соборна, 122.

Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці в м. Монастирище на вул. Су-
ворова, 3, на якій розташоване вбудоване приміщення в п’ятиповерховий цегля-
ний будинок площею 133,0 м2 насіннєвої інспекції, присвоєно кадастровий номер 
7123410100:01:001:0425, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва 
і обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Під об’єкт приватизації 
земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 17 січня 2020 року, час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
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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 електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні та 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 електрон ному аукціоні 
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика 
через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, 
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової 
ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 257 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 128 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 128 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 850,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12 850,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): становить 0,2 мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації.
Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 
10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу в сумі 1680,00 грн (одна тисяча шістсот вісімдесят 
грн 00 коп.) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в до-
говорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна
хо дження та номери рахунків у національній та іноземній валю
ті, відкритих для внесення операторами електрон них майдан
чиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок № UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 3007111
Код ЄДРПОУ банку 14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управлін-
ня забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок 
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихід-
них), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Кон-
тактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної по-
шти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електрон ного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електрон ного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електрон ному аукціоні 
вноситься переможцем електрон ного аукціону протягом трьох робо-
чих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Київ-

ській, Черкаській та Чернігівській областях від 05.12.2019 № 0278-О 
(протокол № 2 від 05.12.2019 засідання аукціонної комісії з підготовки 
до продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UAARP201908220000061.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 25 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 570,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 285,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 285,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-

ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати 
електрон ний майданчик та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про 
проведення в електрон ній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації: окремого 
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: асфальтні 
площадки (інв. № 102, 114), ваги автомобільні (інв. № 604), 
заглиблений склад (інв. № 015), контора-лабораторія 
(інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), 
повітряна електросилова лінія (інв. № 200), пождепо і баня 
(інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012), 
робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад № 2 
(інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004), 
склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 
(інв. № 007) за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Стрийська, 258б, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно –  
група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки 
(інв. № 102,114), ваги автомобільні (інв. № 604), 
заглиблений склад (інв. № 015), конторалабораторія 
(інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа 
(інв. № 112), повітряна електросилова лінія (інв. № 200), 
пождепо і баня (інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна 
(інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), склад № 1 
(інв. № 001), склад № 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), 
склад № 4 (інв. № 004), склад № 5 (інв. № 005),  
склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 (інв. № 007).
Місце зна хо дження об’єкта: 81500, Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. Стрийська, 258б.
Відомості про об’єкт:
Характеристика об’єктів: асфальтні площадки (інв. № 102, 114): ас-

фальтна площадка (інв. № 102), площа – 1400 м2, покриття асфальто-
бетон товщиною10 см, основа піщано-щебенева товщиною 40 см. Рік 
побудови – 1968; асфальтна площадка (інв. № 114), площа – 1125 м2, 
покриття асфальтобетон товщиною10 см, основа піщано-щебенева 
товщиною 40 см. Рік побудови – 1968; ваги автомобільні (інв. № 604), 
площа об’єкта – 37,3 м2, висота – 2,6 м, 3,9 м. Фундамент бетонний, 
стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги – бетон. 
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1978; заглиблений 
склад (інв. № 015), площа об’єкта – 113,3 м2, висота – 2,6 м. Фундамент 
бетонний, стіни бетонні, перекриття з/бетонне, сходи бетонні, підло-
ги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; контора-лабораторія 
(інв. № 013), площа об’єкта – 150,1 м2, висота – 3,1 м. Фундамент бе-
тонний, стіни – дерево, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, під-
логи – бетон. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1939; 
мехмайстерня (інв. № 009), площа об’єкта – 95,0 м2, висота – 3,7 м. 
Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля ши-
фер, підлоги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1965; огорожа 
(інв. № 112), довжина – 90 пог. м. Плити бетонні розміром 4 х 2,2 – 5 
шт., плити бетонні розміром 2,5 х 2,2 – 11 шт. Проведено ремонт у 
1997 р. бетонними плитами розміром 2,5 х 2,2 – 17 шт. Огорожа це-
гляна в 0,5 цегли 30 прольотів по 3м. Рік побудови – 1972; повітряна 
електросилова лінія (інв. № 200), довжина – 200 пог. м. Стовпи бетон-
ні СВ-9,5 – 5 шт. Повітряна лінія А-10. Рік побудови – 1992; пождепо і 
баня (інв. № 010), площа об’єкта – 60,1 м2, висота – 3,25 м. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, під-
логи – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1948; пождепо 
(інв. № 014), площа – 25,1 м2, висота – 2,9 м. Фундамент бетонний, 
стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля толь, підлоги – бетон, 
плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; прохідна (інв. № 012), 
площа об’єкта – 42,7 м2, висота – 2,5 м. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги – бетон. Ін-
женерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1955; робоча башня 
(інв. № 011), площа об’єкта – 97,6 м2, висота – 12,5 м. Фундамент бе-
тонний, стіни цегляні, перекриття з/бетон, покрівля шифер, підлоги – 
бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1960; склад № 1 (інв. № 001), 
площа об’єкта – 910,3 м2, висота – 4,0 м. Фундамент бетонний, сті-
ни цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон, плитка. Інженерне об-
ладнання – електрика. Рік побудови – 1939; склад № 2 (інв. № 002), 
площа об’єкта – 905,9 м2, висота – 3,6 м. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік 
побудови – 1939; склад № 3 (інв. № 003), площа об’єкта – 1211,7 м2, 
висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля шифер, 
підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – 
електрика. Рік побудови – 1961; склад № 4 (інв. № 004), площа об’єкта – 
1211,7 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля 
шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне облад-
нання – електрика. Рік побудови – 1961; склад № 5 (інв. № 005), площа 
об’єкта – 643,4 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, 
покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне 
обладнання – електрика. Рік побудови – 1966; склад № 6 (інв. № 006), 
площа об’єкта – 993,5 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. 
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1951; склад № 8 
(інв. № 007), площа об’єкта – 558,5 м2, висота приміщень – 4,7 м; 7,75 
м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля 
шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Без комунікацій. 
Рік побудови – 1952.

Об’єкт частково перебуває в оренді, а саме: укладений до-
говір оренди на нерухоме державне майно – будівля складу № 1 
(інв. № 001), будівля складу № 4 (інв. № 004), будівля складу № 8 
(інв. № 007), ваги автомобільні (будівля вагової) (інв. № 604), між 
Регіо наль ним відділенням ФДМУ по Львівській області та фізичною 
особою – підприємцем Флюнт Н. Й. з метою розміщення виробни-
цтва бетонних блоків (інше використання нерухомого майна). Дого-
вір діє до 25 грудня 2020 року. Орендна плата станом на 31.10.2019 
становить 24 256,92 грн.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Стрийський комбі-
нат хлібопродуктів № 1». Код ЄДРПОУ 04056463. Адреса ба лан со-

ут римувача: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Грабовецька, 2.  
Контактна особа – Коцюруба Василь Володимирович (03245)  
4-43-56. Дідик Оксана Степанівна (тел. 032-261-62-14).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 17 січня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 
асфальтні площадки (інв. № 102, 114), ваги автомобільні (інв. № 604), 
заглиблений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв. № 013), 
мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна елек-
тросилова лінія (інв. № 200), пождепо і баня (інв. № 010), пождепо 
(інв. № 014), прохідна (інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), склад 
№ 1 (інв. № 001), склад № 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад 
№ 4 (інв. № 004), склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), 
склад № 8 (інв. № 007) за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Стрийська, 258б, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1», здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них 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, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 13 449 374,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 724 687,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 724 687,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 344 937,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 672 468,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 672 468,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 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:
1) Договір оренди нерухомого державного майна № 36 від 

15.02.2015 (зі змінами) на частину майна, а саме: будівля складу 
№ 1(інв. № 001), будівля складу № 4 (інв. № 004), будівля складу 
№ 8 (інв. № 007), ваги автомобільні (будівля вагової) (інв. № 604), які 
розміщені за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 
258б, укладений між Регіо наль ним відділенням Фонду державного 
майна України по Львівській області та фізичною особою – підпри-
ємцем Флюнт Н. Й., зберігає чинність для нового власника привати-
зованого майна. Договір оренди діє до 25.12.2020 включно. Орендна 
плата станом на 31.10.2019 становить 24 256,92 грн.

2) Покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду держав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській облас-
тях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, 
в сумі 2 450,00 грн (дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) 
без ПДВ на рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ, 
одержувач – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба Украї-
ни, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків опера-
торів електрон них 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.
Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-

ня Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. 
Час роботи регіо наль ного 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 Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України: 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 публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UAARP201903140000031.
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Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 134 493,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 67 246,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 67 246,87 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі складу загальною площею 231,1 м2, 
що перебуває на балансі ВАТ «Гощанський «Райагропостач» 
(реорганізоване у ТОВ «СТП Екоресурс»), код за ЄДРПОУ 
00906781, за адресою: 35442, Рівненська обл.,  
Гощанський р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
будівля складу загальною площею 231,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 35442, Рівненська обл., Гощанський 

р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а.
Ба лан со ут римувач: ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (реоргані-

зоване у ТОВ «СТП Екоресурс»), код за ЄДРПОУ 00906781.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою однопо-

верхову цегляну будівлю складу загальною площею 231,1 м2. Бу-
дівля розташована на території ТОВ «СТП Екоресурс». Транспортне 
сполучення – задовільне. Фундамент – камінь. Стіни та перегород-
ки цегляні. Перекриття та покриття – дерев’яне. Будівля занедбана, 
тривалий час не експлуатується, комунікації відсутні. Технічний стан 
конструктивних елементів будівлі – незадовільний, оздоблення про-
сте у незадовільному стані.

Згідно з даними Державного реєстру земель, земельна ділянка, 
на якій розташований об’єкт приватизації, перебуває в постійному 
користуванні Гощанського ВАТ «Райагропостач», відповідно до Дер-
жавного акта на право постійного користування серія I-РВ № 002198 
для виробничих потреб. Категорія земель – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін. призначення: угіддя – 
землі промисловості. Земельна ділянка не сформована.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 15 січня 2020 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукці-
ону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної 
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за на-
явності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електрон ному аукціоні – 128 420,00 грн (сто двадцять вісім тисяч 
чотириста двадцять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 12 842,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – 64 210,00 грн (шістдесят чотири тисячі 
двісті десять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 6 421,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 64 210,00 грн (шістдесят чотири 
тисячі двісті десять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 6 421,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію зая

ви на участь в аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири 
грн 60 коп.), що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом 
на 1 січня 2019 року. З 01.01.2020 розмір реєстраційного внеску 
становитиме 944,60 грн.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта 
в розмірі 20 % згідно з Податковим кодексу України, здійснюється 
протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення до-
говору купівлі-продажу.

Умови продажу.
Відшкодування переможцем аукціону Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення 
незалежної оцінки в сумі 4 850 грн (чотири тисячі вісімсот п’ятдесят 
грн ) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

1) Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062;

Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-
го внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ  

МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 
UKRAINE

Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2) Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3) Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону:
Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362)  
63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіо наль ного відділення з 8.00 до 
17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва 
з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщується на сайті Регіо наль ного відділення ФДМУ: http://www. 
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4) Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який під-
лягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між оператором 
електрон ного майданчика та учасником з урахуванням положень аб-
зацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем 
електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 10.12.2019 № 322 
(протокол № 33 від 10.12.2019 засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: ID: UAARP201807250000431.

Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення 
про приватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 284,20 грн 
(одна тисяча двісті вісімдесят чотири грн 20 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
642,10 грн (шістсот сорок дві грн 10 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) – 642,10 грн (шістсот сорок дві грн 
10 коп.).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди маЙНа

ІНформацІя реГІо Наль Них вІДДІлеНь фоНДУ

м. КИЇВ 

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру  
орендної плати за принципом аукціону  
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – нежитлові приміщення загальною площею 192,57 м2 
на 1му та 2му поверхах будівлі виробничотворчого корпу
су, що перебуває на балансі ДП «Національна кіностудія художніх 
фільмів імені Олександра Довженка», за адресою: 03057, м. Київ, 
пр. Перемоги, 44.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.08.2019 становить 3 958 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство культури України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

основні умови конкурсу:
Стартова плата за базовий місяць оренди (жовтень 2019 

року) становить без урахування ПДВ 20 068,03 грн.
Мета використання: розміщення їдальні, що не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи (орендна ставка 6 %).
Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить 

шість стартових орендних плат – 120 408,18 грн без ПДВ). Гарантій-
ний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів 
на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання 
банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна» (із змінами) (далі – Порядок).

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску):

одержувач – Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Києву;
рахунок одержувача – 37313080214093;
код одержувача – 19030825;
банк одержувача – ДКСУ, м. Київ;
код банку одержувача – 820172;
призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника 

конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухо-
мого майна – нежитлові приміщення загальною площею 192,57 м2 на 
1-му та 2-му поверхах будівлі виробничо-творчого корпусу, що пе-
ребуває на балансі ДП «Національна кіностудія художніх фільмів 
імені Олександра Довженка», за адресою: 03057, м. Київ, просп. 
Перемоги, 44.

Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою.

Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його ці-
льового призначення та умов договору оренди.

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Заборона приватизації, суборенди та переходу права власності 

на орендоване майно до третіх осіб.
Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтриму-
вати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних доку-
ментів).

На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання 
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропо-
нованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта 
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. 

Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за остан-
ній місяць платежів за використання майна.

Укладення з ба лан со ут римувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендо-
ваного майна та надання комунальних послуг орендарю.

Протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди за-
страхувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь ба лан-
со ут римувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіж-
ного доручення про сплату страхового платежу.

На момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок ба лан со ут римувача та 
орендаря щодо стану майна.

Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний 
зі свого боку проект договору оренди.

Сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріа-
ли відкликані претендентом після останнього дня строку для їх по-
дання.

У разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у 
пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не поверта-
ється.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок перемож-
ця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної 
плати та перераховується до державного бюджету і ба лан со ут-
римувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % ба-
лан со ут римувачу. Тимчасово до 31 грудня 2021 року орендна плата 
у 100 % обсязі спрямовується ба лан со ут римувачу на виконання його 
статутних завдань згідно п. 17 Методики розрахунку орендної пла-
ти за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою по-
становою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 
(зі змінами).

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

У разі, коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гаран-
тійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, 
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підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвер-
дження списку учасників.

У разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім 
учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від по-
чаткової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосуван-
ня санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які 
підтверджують гарантійний внесок.

2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту 
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку 
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про 
банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України.

3. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, ба лан со ут римувач).

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповнова-
жені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо 
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімната 102).

Конкурс буде проведено о 14.00 на 10й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації у Регіо наль ному відді
ленні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 102.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу  
з використанням відкритості пропонування розміру  
орендної плати за принципом аукціону  
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди і його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – нежитлові приміщення загальною площею 58,0 м2 на 
1му поверсі, літери «А» будівлі готелюгуртожитку, що перебу-
вають на балансі ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені 
Олександра Довженка», за адресою: 03057, м. Київ, вул. Олексан-
дра Довженка, 16.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.08.2019 становить 1 234 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство культури України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

основні умови конкурсу:
Стартова плата за базовий місяць оренди (жовтень 2019 

року) становить без урахування ПДВ 8 342,24 грн.
Мета використання: розміщення кафе, яке не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи (орендна ставка 8 %).
Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить 

шість стартових орендних плат – 50 053,44 грн без ПДВ). Гарантій-
ний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів 
на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання 
банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна» (із змінами) (далі – Порядок).

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску):

одержувач – Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Києву;
рахунок одержувача – 37313080214093;
код одержувача – 19030825;
банк одержувача – ДКСУ, м. Київ;
код банку одержувача – 820172;
призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника 

конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного неру-
хомого майна – нежитлові приміщення загальною площею 58,0 м2 
на 1-му поверсі, літери «А» будівлі готелю-гуртожитку, що перебу-
вають на балансі ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені 
Олександра Довженка», за адресою: 03057, м. Київ, вул. Олександра 
Довженка, 16.

Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою.

Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його ці-
льового призначення та умов договору оренди.

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Заборона приватизації, суборенди та переходу права власності 

на орендоване майно до третіх осіб.
Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтриму-
вати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних доку-
ментів).

На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання 
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропо-
нованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта 
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. 
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за остан-
ній місяць платежів за використання майна.

Укладення з ба лан со ут римувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендо-
ваного майна та надання комунальних послуг орендарю.

Протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди за-
страхувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь ба лан-
со ут римувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіж-
ного доручення про сплату страхового платежу.

На момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок ба лан со ут римувача та 
орендаря щодо стану майна.

Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний 
зі свого боку проект договору оренди.

Сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріа-
ли відкликані претендентом після останнього дня строку для їх по-
дання.

У разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у 
пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не поверта-
ється.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця 
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної пла-
ти та перераховується до державного бюджету і ба лан со ут римувачу 
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % ба лан со ут-
римувачу. Тимчасово до 31 грудня 2021 року орендна плата у 100 % 
обсязі спрямовується ба лан со ут римувачу на виконання його ста-
тутних завдань згідно з п. 17 Методики розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою поста-
новою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (зі 
змінами).

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

У разі, коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гаран-
тійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, 
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвер-
дження списку учасників.

У разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім 
учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від по-
чаткової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосуван-
ня санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які 
підтверджують гарантійний внесок.

2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту 
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку 
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про 
банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України.

3. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, ба лан со ут римувач).

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповнова-
жені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо 
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімната 102).

Конкурс буде проведено о 14.20 на 10й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації у Регіо наль ному відді
ленні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, (кімната 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про підсумки  
конкурсу на право оренди державного майна

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору 
оренди об’єкта державної власності – нежитлових вбудованих при-
міщень загальною площею 269,83 м2 окремо розташованого одно-
поверхового складу тари (літ. З) за адресою: м. Він ниця, вул. Чехова, 
7а, що перебувають на балансі Він ницької філії Концерну «Військторг-
сервіс», з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хольцленд», 
єдиним претендентом, від якого надійшла заява про участь у конкур-
сі на право оренди цього об’єкта, та пропозиції якого відповідають 
оголошеним умовам його проведення.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про підсумки  
конкурсу на право оренди державного майна

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення догово-
ру оренди об’єкта державної власності – нежитлових вбудованих 
приміщень загальною площею 122,0 м2 на 1-му поверсі адміністра-
тивної будівлі (літ. А) за адресою: 21027, м. Він ниця, вул. Келецька, 
63, що перебувають на балансі Подільського державного підпри-
ємства геодезії, картографії та кадастру, з Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «ГІПАНІС ПЛЮС», єдиним претендентом, від 
якого надійшла заява про участь у конкурсі на право оренди цього 
об’єкта, та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його 
проведення.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки 
конкурсів на право оренди державного майна

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна – вбудованих 
нежитлових приміщень загальною площею 46,6 м2 в будівлі водної 
станції (літ. А), що перебуває на балансі ХФ ДП «Адміністрація мор-
ських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту), 
за адресою: м. Херсон, затон № 1, 2 не надійшли від заявників у вста-
новлений термін, відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією 
прийнято рішення вважати конкурс таким, що не відбувся.

ІНформацІя Про ореНДУ вІЙСьКовоГо маЙНа
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна 

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта, його місце зна хо дження, цільове використання та 

стартовий розмір орендної плати: ЛОТ № 1: нежитлові приміщення 
загальною площею 74,9 м2 у будівлі, інв. № 166, військового 
містечка № 160 за адресою: Львівська обл., смт Брюховичі, вул. Не-
залежності України, 49 – під розміщення складів.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
чинного законодавства України, становить 1 862,94 грн (без ПДВ) 
за базовий місяць оренди – жовтень 2019 року. У подальшому 
орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції 
згідно з вимогами чинного законодавства України.

основні вимоги до умов договору та щодо експлуатації 
об’єкта:

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, 
ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим 
використанням, зазначеним вище.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-

ди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-

залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання до-
говору оренди.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого 
майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендовано-
му приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини 
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з 
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих догово-
рів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні 
плати за базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з мо-
менту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 
місяці оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-
ності на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції пода-
ються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 5 кален-
дарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21й календарний день 
після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» 
в приміщенні актового залу КЕВ м. Львова.

Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної 

комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та 
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену 
належним чином копію звiту про фiнансовi результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку копiю 
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника 
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію до-
кумента, що посвідчує представника фізичної особи;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпе-
чення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку 
та гарантії), додатковi пропозицii до договору оренди;

повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде за-

безпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 
р. №549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта, його місце зна хо дження, цільове використання 

та стартовий розмір орендної плати: ЛОТ № 1: нежитлові примі
щення № 2, 3 в будівлі, інв. № 177, площею 15,8 м2, нежитлові 
приміщення № 2, 3 в будівлі, інв. № 336, площею 45,9 м2, не
житлові приміщення в буд. № 204 площею 2327,4 м2 та техніч
ний майданчик з щебеневим покриттям площею 6000,00 м2 
на території військового містечка № 58 за адресою: м. Львів, 
вул. Авіаційна, 1 – під розміщення транспортного підприємства з 
перевезення пасажирів.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, становить 110 141,75 грн 
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – жовтень 2019 року. У по-
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оГолоШеННЯ про Намір передати державНе маЙНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

42809403, Державне підприємство «Державний фонд геопросторових даних України», 
21021, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19, тел. (0432) 51-33-77

Нерухоме майно: автогараж, 
склад (літ. Б); автогараж (літ. Є) 

42809403.2.ЛИМГТИ030;
42809403.2.ФМАХЖМ015

21021, м. Він ниця, 
вул. 600-річчя, 19

353,5;
44,4

1114939,00;
153757,00

2 роки 
364 дні

Розміщення склад-
ських приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіо наль не 
відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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».

Управління забезпечення реалізації повноважень у хмельНицьКІЙ оБлаСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди

мета 
використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070803, Донецький національний універси-
тет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, 
м. Він ниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30

Приміщення на четвертому поверсі лабораторного корпусу 02070803.1.ЕЖЮФАЦ065 вул. Свободи, 36, 
м. Хмельницький, 
29000

32,7 185 981,00 2 роки Розміщення шко-
ли-студії по наро-
щуванню вій

1 Фонд державного 
майна України (роз-
порядження Кабіне-
ту Міністрів України 
від 20.11.2019 
№ 1101-р)

00952485, Державне підприємство «Ду-
наєвецький комбінат хлібо продуктів», 
вул. Лермонтова, 1, смт Дунаївці, Хмель-
ницька обл., 32413, тел. (03858) 7-10-49

Група інвентарних об’єктів у кількості 85 одиниць, а саме: будівля хлібоприймальної дільниці (літера «К’’») загальною 
площею 51,7 м2; будівля насіневоочищувальної станції (літера «Л’’») загальною площею 827,5 м2; будівля автоприйо-
му (автопідйомник ГУАР-30) (літера «Б’’’’») загальною площею 42,1 м2; будівля автоприйому (автопідйомник ГУАР-30) 
(літера «Ь’’») загальною площею 146,8 м2; міст між складами № 5 та № 6; норійна вишка сушарки № 1; бункер від-
ходів (інв. № 080011); бункер відходів (інв. № 080012); пристрій для навантаження в з/д вагони (літера «О’’») площею 
70,1 м2; норійна вишка складу № 7 (інв. № 080029); бункер відходів (інв. № 080050); бункер відходів (інв. № 080051); 
будівля бункерів відходів на 4 проїзди (ЛАРІ) (літера «М’’») загальною площею 778,0 м2; металевий міст сушарки № 1 і 
складу № 4; будівля сушарні з топкою № 2 (літера «Ф’’») загальною площею 53,1 м2; будівля сушарні 5 складу (літера 
«Н’’») загальною площею 204,9 м2; будівля сушарні з топкою (літера «Я’’») загальною площею 45,8 м2; робоча башта 
сушарні № 2 (літера «Х’’») загальною площею 139,2 м2; будівля зерноскладу № 6 (літера «Ю’’») загальною площею 
1210,5 м2; будівля зерноскладу № 7 (літера «Й’’») загальною площею 1219,9 м2; будівля зерноскладу № 8 (літера 
«І’’») загальною площею 1222,9 м2; будівля зерноскладу № 9 (літера «Щ’’») загальною площею 1199,6 м2; будівля 
зерноскладу № 10 (літера «П’’») загальною площею 1185,9 м2; будівля зерноскладу № 11 (літера «Р’’») загальною 
площею 1202,8 м2; будівля насосної станції (літера «В’’’’») площею 8,3 м2; норійна вишка (інв. № 030142); будівля ку-
курудзяної сушарні (літера «Я’») загальною площею 215,2 м2; будівля автопідйомника (літера «Г’’») загальною площею 
63,5 м2; норійна вишка (інв. №030136); норійна вишка (інв. №030277); норійна вишка складу № 7 (інв. № 030278); 
міст від сушарні № 1 в комбікормовий цех; будівля автопідйомника ПГА-15 (літера «В’’») загальною площею 28,8 м2; 
прийомний бункер тимчасового зберігання кукурудзи (інв. № 030143); будівля зерноскладу № 15 (літера «Н’») 
загальною площею 1206,0 м2; будівля зерноскладу № 16 (літера «О’») загальною площею 1211,7 м2; будівля зер-
носкладу № 17 (літера «М’») загальною площею 1164,1 м2; будівля зерноскладу № 18 (літера «Л’») загальною пло-
щею 1161,2 м2; будівля камерної сушарні № 1 (літера «Б’’») загальною площею 767,0 м2; будівля камерної сушарні 
№ 2 (літера «Д’’») загальною площею 1442,8 м2; будівля молотильно-калібрувального цеху (літера «А’’») загальною 
площею 474,1 м2; автопідйомник (АВС – 50) (літера «Ю’») загальною площею 103,6 м2; міст (інв. № 030020); пере-
хідний міст з комбікормового цеху (інв. № 030048); міст від сушарні № 2 (інв. № 030279); аспірація (інв. № 030138); 
асфальтні площадки загальною площею 9935,0 м2 (інв. № 01022, № 01023, № 01024, № 030280); будівля туалету (лі-
тера «Е’’») площею 1,6 м2; транспортерний міст між силосним корпусом та робочою будівлею (інв. № 090245); тран-
спортерний міст між силосним корпусом та робочою будівлею (інв. № 090246); транспортерний міст між силосним 
корпусом та робочою будівлею (інв. № 090247); транспортерний міст між силосним корпусом та робочою будівлею 
(інв. № 090248); міст до робочої будівлі (інв. № 090249); будівля пилової камери (літера «О») площею 52,1 м2; тран-
спортерний міст між робочою баштою і з/д прийомом (інв. № 090251); будівля приймального пристрою з/д вагонів 
(літера «Л») загальною площею 736,0 м2; металевий бункер робочої башти (інв. № 090253); будівля топки сушарні 5/9 
(6/7,5) ДСП- 32 (літера «Д’’’’») загальною площею 69,7 м2; шахта сушарки ДСП-32 № 1 (інв. № 100045); шахта сушар-
ні ДСП-32 № 2 (інв. № 100043); огорожа (інв. № 090254); робоча будівля заготівельного елеватора (силосні корпуси 
№ 1, № 3, № 5) з робочою баштою (літера «К») загальною площею 11908,9 м2; приймально-відпускний пристрій 
(інв. № 090242); будівля автоприйому (літера «П») загальною площею 821,5 м2; дренажні мережі (інв. № 090243); 
бункер для відходів пилі (інв. № 090244); повітряні електролінії (інв. № 090113); внутріплощадкові електромере-
жі (інв. № 090114); комплекс розподільчої мережі (з трансформаторною підстанцією) (літера «В») площею 69,3 м2; 
трансформатор (інв. № 090110); трансформатор (інв. № 090111); радіотрансляційна мережа (інв. № 090115); авто-
матична пожежна сигналізація (інв. № 090116); компресорне приміщення (інв. № 090330); адміністративна будівля 
(літера «Б») загальною площею 150,7 м2; будівля вагової будки (елеватори) (літера «Й») загальною площею 320,9 м2; 
будівля прохідної № 2 (літера «Г») загальною площею 22,9 м2; будівля складу рідкого палива (літера «Є’») площею 
82,8 м2; склад світлого палива (ємності № 1-6) (літера «Я») площею 260,6 м2; будівля насосної станції рідкого палива 
(літера «А’») загальною площею 32,7 м2; будівля операторської заправки палива (літера «Д’») загальною площею 
9,4 м2; паливний трубопровід (інв. № 02420); заправні колонки (інв. № 02404.30) площею 13,6 м2; склад світлого 
палива (ємності № 7-17) (літера «Б’») площею 494,9 м2 (інв. № 02418-24); автодром та автопід’їзні шляхи загальною 
площею 6875,0 м2 (інв. №01014, № 01015, № 01017, № 01031, № 01070)

– вул. Лер мон това, 1, 
смт Дунаївці, Хмель-
ницька обл., 32413

– 132 618 900,00 10 років Приймання, до-
робки та відван-
таження зерна

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ,  ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу  

управління
Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

2070772, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 
49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, тел. (056) 745 23 72

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро , вул. В. Мосса-
ковського, 9а

4,0 40 468,00 2 роки 
364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове об-
слуговування населення (пральні машини самообслуговування)

2 Міністерство освіти 
і науки України

1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені А. В. Лазаряна, 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, 
тел. (0562) 793 38 23

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

01116130.1ЯОЧПКЧ080 м. Дніпро, вул. вул. Лаза-
ряна, 2

54,1 567 671,00 2 роки 
364 дні

Інше використання (прийом заявок на побутові послуги проф-
дезінсекції та надання послуг з дезінсекції та дератизації на 
об’єктах університету)

3 Міністерство освіти 
і науки України

2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропе-
тровськ, просп. Гагаріна, 4, тел. (0562) 47 44 61

Частина даху 02070766.2.РМБЧЧФ1117 м. Дніпро, просп. Гага-
ріна, 4

20,0 391 512,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій,  
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та про-
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

4 Міністерство розви-
тку громад та територій 
України

02497789, ДП «Дніпропетровський державний проектний інститут житло-
вого і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, вул Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Слобо-
жанський, 3

160,9 1 170 387,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких 
спрямована на організацію та проведення занять різними ви-
дами спорту 

5 Державна казначейська 
служба України

37976087, Управління Державної казначейської служби України у Дні-
провському районі Дніпропетровської області, Дніпропетровська обл., 
смт Слобожанське, вул. Теплична, 2, тел. (0562) 753-78-93

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 

37976087.1.АААДЕГ027 Дніпропетровська об-
ласть, смт Слобожанське, 
вул. Теплична, 2

2,0 12 594,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі 
товари (кавовий автомат самообслуговування) 

6 Фонд державного майна 
України

05393116, ПАТ «Інтерпайп НТЗ», 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, буд. 
21, тел. (0562) 35-92-50

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Петра 
Калнишевського, 27-К

20,0 188 081,00 2 роки 
11місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих 
товарів (одяг для хореографії) 

7 Міністерство освіти
і науки України

40783970, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет ім. В. Гетьмана», 50000, м. Кривий Ріг, 
просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90 15 12

Нежитлове вбудоване 
приміщення; частина 
стіни 

Інформація відсутня м. Кривий Ріг,  
вул. Медична, 16

72,3; 
1,0

229 843,00 2 роки 
11 місяців

Використання суб’єкта господарювання для розміщення курсів з 
навчання водіїв автомобілів (погодинне використання); 
розміщення реклами 

8 Міністерство освіти 
і науки України

14072300, Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання», 
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10, тел. (044) 481 32 52

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

14072300.1.ВЕМФДИ001 м. Нікополь, просп. Труб-
ників, 16

53,82 216 400,00 2 роки 
364 дні

Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи

 9 Міністерство освіти 
і науки України

00129320, Дніпровський державний технікум енергетичних та інфор-
маційних технологій, 49112, м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б, 
тел. (044) 481 32 52

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

00129320.1.ТЦЯББЧ003 м. Дніпро, вул. Космонавта 
Волкова, 6Б

362,37 1658900,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи 

10 Міністерство розви-
тку громад та територій 
України

03328965, Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний 
інститут «НДІпроектреконструкція», м. Дніпро, вул. Липинського, 7, 
тел. (0562) 38-32-62

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Липин-
ського, 7

7,0 69 482,00 2 роки 
364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 11 Міністерство освіти 
і науки України

35159327, Криворізький коледж Національного авіаційного університету, 
50024, м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1, тел. (0564) 27 56 51

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

01132330.6.КАТГНП017 м. Кривий Ріг, вул. Тупо-
лєва, 1

38,0 136 025,00 2 роки 
364 дні

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

12 Міністерство оборони 
України 

35123222, філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс», 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 
759-20-92

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

33689922.32.ААААЕЕ558 Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, мікрорайон 
Всебратське-2, 62 

25,0 58 722,00 2 роки
364 дні

Розміщення складу

дальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на ін-
декс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.

основні вимоги до умов договору та щодо експлуатації 
об’єктів:

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати, порівняно 
із орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, 
ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим 
використанням зазначеним вище.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-

ди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-

залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання до-
говору оренди.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого май-
на за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендовано-
му приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини 
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладання прямих 
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення 
прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за кому-
нальні послуги).

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-

мувати майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент пере-
дачі його в оренду.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні 
плати за базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з мо-
менту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 
місяці оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-
ності на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції пода-
ються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 5 кален-
дарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21й календарний день 
після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» 
в приміщенні актового залу КЕВ м. Львова.

Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної 

комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 

видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та 
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену 
належним чином копію звiту про фiнансовi результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотарі-
усом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта 
підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним 
чином копію декларацiю про доходи або завiрену в установленно-
му порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної 
особи – платника єдиного податку; належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи з наданням по-
вноважень, та копію документа, що посвідчує представника фі-
зичної особи;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпе-
чення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку 
та гарантії), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення 
про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде 
забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 
16.09.2015 №549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування пер-
сональних спеціальних економічних та інших обмежувальних за-
ходів (санкцій)».
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Продовження таблиці

№ 
з/п Назва органу  

управління
Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

13 Міністерство оборони 
України 

35123222, філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс», 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 
759-20-92

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

33689922.32.ААААЕЕ558 Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривий Ріг, мкр-н 
Всебратське-2, 62 

15,0 35 112,00 2 роки 
364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення (ремонт та пошив одягу)

14 АТ «Укрзалізниця» 41149437, ВСП «Дніпровське територіальне управління», м. Дніпро, 
вул. Магаданська, 43, тел. (056) 731-29-96

Нежитлове приміщення – Дніпропетровська обл., 
Петропавлівський р-н, 
ст. Миколаївка-Донецька, 
вул. Польова, 3г

2,0 8 086,00 2 роки 
364 дні

Розміщення технічних засобів операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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». 
 Тел.: 744-34-54, 744-34-52.

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗаПорІЗьКІЙ оБлаСТІ

№ 
з/п Назва органу управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство вод-
них ресурсів України

01039228, Державний регіо наль ний проектно-вишукувальний 
інститут «Запоріждіпроводогосп»,69095, м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, 105, тел.:(061) 787-61-49

Частина даху виробничого кор-
пусу (літ. А-2)

01039228.2.ЧПБЯЕО001 Запорізька обл., Запо-
різький р-н, смт Бала-
бине, вул. Миру, 242

18,0 120 027,00 2 роки 364 дні Розміщення технічних засобів і антен операторів теле-
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) 
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які 
надають послуги доступу до Інтернету

2 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій 
у Запорізькій області

38625593, Головне управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, 69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Фортечна, 65, тел. (061) 787-94-00

Частина приміщення № 31 
другого поверху будівлі пожеж-
ного депо №  3 (літ. А-2)

38625593.5.ААААЕЛ125 м. Запоріжжя, 
вул. Дніпрогесівська, 7

1,0 4406,0 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари

3 Міністерство освіти 
і науки України

05536478, Державний навчальний заклад «Запорізький буді-
вельний центр професійно-технічної освіти», м. Запоріжжя, 
вул. Козака Бабури, 6, тел. (061)277-22-31

Нежитлові приміщення № 18, 
№ 19 одноповерхової  нежитло-
вої будівлі (літ. А)

– м. Запоріжжя, 
вул. Історична, 51

40,3 139035,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Запорізькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 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 най ме ну вання 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 відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання
реєстро-

вий номер 
майна

місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державне агент-
ство України з 
управління зо-
ною відчуження

37197102, ДСП «Центральне підприємство з поводження з ра-
діоактивними відходами», 07270, Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Кірова, 52, тел. (04593) 5-19-24, (044) 246-58-95

Частина їдальні «Прип’ять», а саме: група приміщень 4 та 5 згід-
но специфікації 1-го поверху їдальні «Прип’ять»; приміщення 3 
згідно специфікації 2-го поверху їдальні «Прип’ять»; група примі-
щень згідно специфікації 1-го та 2-го поверхів їдальні «Прип'ять»

– Київська обл., 
м. Чорнобиль, 
вул. Радянська, 45

108,3; 
51,8; 

1526,56

3 220 800,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення магазину, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; 
розміщення кафе, бару, закусочної, буфету, кафетерію, що здійснює 
продаж товарів підакцизної групи; розміщення їдальні, буфету,  
не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, тел. (044) 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «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 абзацу 3 частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та кому-
нального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧерКаСьКІЙ оБлаСТІ

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і на-
уки України

05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв. Шевченка,460, 
м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92

Приміщення в будівлі 
клубу-їдальні 

05390336.1.ЯНЖОПА021 бул.Шевченка, 333, м. Чер-
каси

114,6 459 600,00 2 роки 364 дні Розміщення громадського 
об’єднання 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголо-
шення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду по Київській, Черкаській  та Чернігівській облас-
тях. 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

ЗКПОУ 20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття», 
82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 71, тел. (03247) 5-06-49

Нежитлове приміщення на першому по-
версі адміністративного корпусу МРЦ 

20760948.1.ЖЦНЛОВ041 м. Львівська обл., м. Труска-
вець, вул. С. Бандери, буд. 71

28,7 318 540,00
станом на 30.09.2019

2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, 
що реалізує готові ліки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МиКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» (Одеська 
філія ДП АМПУ), 01135, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 14

Нежитлові приміщення 1-го рівня 
адміністративної будівлі № 4 

38727770.10.АААИВЛ981 м. Одеса, Ланжеронів-
ський узвіз, 2

102,0 1 932 259,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, 
які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

2 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

01037904, Державний регіо наль ний проектно-вишукувальний 
інститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП», м. Одеса, вул. Івана та 
Юрія Лип, 13

Частина нежитлових при-
міщень шостого поверху 
дев’ятиповерхового корпусу

01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Івана та 
Юрія Лип, 13

517,3 2 573 400,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (здійснення 
швейного виробництва)

3 Міністерство юсти-
ції України

08564179, ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор», 68600, Одеська 
область, м. Ізмаїл, просп. Суворова, 70

Частина будівлі гаража 08564179.1.ТЯДЦБЯ030 Одеська обл., м. Ізмаїл, 
просп. Суворова, 70

81,6 162 131,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (зберігання ван-
тажного транспорту)

4 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій

33113264, 3 Спеціальний центр швидкого реагування Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій, 66410, Одеська 
область, Ананьївський район, с. Жеребкове

Нежитлове приміщення (№ 2 за 
планом) в одноповерховій будівлі 
№ 226 колишнього магазину 

33113264.1.ЖОГЮНФ656 Одеська обл., Ананьїв-
ський р-н, с. Жеребкове

30,0 48 789,00 2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

5 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій

33113264, 3 Спеціальний центр швидкого реагування Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій, 66410, Одеська 
область, Ананьївський район, с. Жеребкове

Нежитлові приміщення в однопо-
верховій будівлі № 121 

33113264.1.ЖОГЮНФ645 Одеська обл., Ананьїв-
ський р-н, с. Жеребкове

43,5 70 744,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (розміщення 
перукарні)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіо наль не відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  миКолаЇвСьКІЙ оБлаСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
рибного господар-
ства України

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

Гідротехнічні споруди рибогоспо-
дарських технологічних водойм 
(ставки нерестові 1-44)

25592421.44.ААЕЖАЕ166 Миколаївська обл., Снігурівський р-н,  
в межах земель Киселівської с/р,  
за межами с. Максимівка

– 126 340,00 2 роки 364 дні За функціональним призначенням

2 Міністерство освіти і 
науки України

02125444, Миколаївський національний університет 
імені В.О. Сухомлинського, 54001, м. Миколаїв,  
вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 37-88-38

Нежитлові приміщення першого 
поверху гуртожитку №2

02125444.5.ОДБЦДХ109 м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, 19 164,0 806 880,00 1 рік Проведення занять з карате,  
погодинне використання: понеді-
лок – п’ятниця  (з 16.00 до 20.00)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Управління забезпечення 
реалізації повноважень  у Миколаївській області Регіо наль ного відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за 
тел. (0512) 47-03-76, 47-04-11. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у  СУмСьКІЙ оБлаСТІ

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство культури 
України

24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, м. Глухів Сумської області, 
вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57

Нежитлові примі-
щення 

24003836.1.АААДДЛ349 Сумська обл., м. Глу-
хів, вул. Шевченка, 10 

86,1 200 172,47 2 роки 364 дні Організація різних видів відпочинку та 
розваг для дітей

2 Національна поліція 
України

40108777, Головне управління Національної поліції в Сумській області, 40000, 
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 23, тел. (0542) 60-01-09

Нежитлове примі-
щення 

– Сумська обл.,  
м. Білопілля,  
вул. Соборна, 76

10,9 1 417,00 2 роки 364 дні Для розміщення особового складу груп 
затримання Центру технічної оборони 
Управління поліції охорони в Сумській 
області

3 Міністерство освіти 
і науки України

02125527, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженкка, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 
тел. (05444) 2-34-74

Нежитлові примі-
щення 

02125527.1.УРЮДПС027 Сумська обл.,  
м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24

517,4 1 080 240,00 2 роки 364 дні Розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти 
і науки України

24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57

Нежитлові примі-
щення

24003836.1.АААДДЛ349 Сумська обл., м. Глу-
хів, вул. Шевченка, 10

40,4 129 725,00 2 роки 364 дні Розміщення майстерні по ремонту взуття 
та виробів зі шкіри

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресами: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях; 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1? Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із 
зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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».



7відомості
приватизації

18 грудня 2019 року№ 51 (1279)

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максималь-
но можливий 
строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

00493741, Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка, 61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44, тел. (057) 700-38-88

Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху 
будівлі

Відсутній м. Харків, просп. Юві-
лейний, 65г

14,6 97 500,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення буфету, який не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у закладі освіти

2 Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господар-
ства України

00188334, Державне підприємство «Державний інститут по 
проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», 
61002, м. Харків, вул. Сумська, 60,  тел. (057) 714-64-17

Частина даху п’ятиповерхового громадського будинку Відсутній м. Харків, вул. Сум-
ська, 60

30,00 171 360,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спо-
рудах

3 Міністерство енерге-
тики та захисту довкіл-
ля України

33504964, ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугіл-
ля», 85323, Донецька область, м. Мирноград, вул. Со-
борна, 1, тел. (0623)54-29-99

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
10,0 м2 другого поверху (відм. +87), частина даху пло-
щею 0,588 м2 та частина стіни площею 34,647  м2 будівлі 
багатоканатного підйому головного проммайдану бл. 4

32087941.200. УЧЖШМЧ305 Донецька обл., По-
кровський район, 
смт Новоекономічне, 
просп. Миру, 2

45,235 152 298,00 2 роки 
11 місяців

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

4 Державна служба 
України з надзвичай-
них ситуацій

38242758, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області, 87547, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175, 
тел. (0629) 56-94-16

Нежитлові приміщення будівлі пожежного депо 38242758.2. ААААЖА029 Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Флот-
ська,  66

12,8 80 900,00 2 роки 
360 днів

Розміщення закладу ресторанного господарства з 
постачання страв, приготовлених централізовано для 
споживання в інших місцях

5 Міністерство освіти і 
науки України

00493758, Харківська державна зооветеринарна академія, 
62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Да-
нилівка, вул. Академічна, 1, тел. (057)63-57-473

Частина кімн. № 33, розташованої на цокольному повер-
сі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. 
№ 0004530, літ. «А-4»

00493758.1. БЕШСНП7581 Харківська обл., 
Дергачівський р-н, 
смт Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 1

6,0 22 500,00 1 рік Розміщення операторів та провайдерів телекомуніка-
цій, які надають послуги доступу до Інтернету

6 Міністерство енерге-
тики та захисту довкіл-
ля України

00131268, Акціонерне товариство «ДТЕК Донецькі елек-
тромережі», 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Комерційна, 8, тел. (0626) 41-24-81

Сарай у насосної освітленої води 00131268.123. ААЕЕИК838 Донецька обл., 
Бахмутський район, 
смт Миронівський

30,1 43 000,00 2 роки 
11 місяців 

Розміщення складу

7 Міністерство освіти і 
науки України

03363068, Маріупольський електромеханічний технікум, 
87525, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, 
11, тел. (0629) 37-20-41

Частина нежитлового вбудованого приміщення вестибу-
ля першого поверху будівлі

03363068.1. ЕЧИДАГ002 Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Зелін-
ського, 11

36,0 201 600,00 2 роки Розміщення буфету, який не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у закладі освіти 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження  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 – Регіо наль ного відділення 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

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство інфра-
структури України

38728533, Херсонська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Хер-
сонського морського порту), просп. Ушакова, 4, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 22-32-48

Вбудовані нежитлові приміщен-
ня в будівлі водної станції (літ. А)

– 73000, м. Херсон, 
затон 1,2

46,6 184 115,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, бару, що здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КиЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо-
дження

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Національний банк 
України

00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інсти-
тутська, 9, факс (044) 230-2033, 253-7750

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
(цокольний поверх будівлі пам’ятки архітектури на-
ціонального значення «Будинок Державного банку», 
охоронний № 905, охоронний договір від 11.03.2005 
№ 1121, літера А)

00032106.292. КГМПХР009 01601, м. Київ, 
вул. Інститутська, 
9, корпус 1 

1,5 60 250,00 
станом на 

31.10.2019

2 роки 
11 місяців 

Розміщення банкомата

2 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

00012925, Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, 
вул. Грушевського, 7, тел. (044) 253-6194

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му 
поверсі будівлі, літера О)

– 01601, м. Київ, 
вул. Грушевсько-
го, 7

118,0 4 145 000,00 
станом на 

31.10.2019

2 роки 
11 місяців 

Розміщення офіса

3 Міністерство освіти 
і науки України

02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55, факс 226-25-73 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (підвал 
громадського будинку, навчальний корпус № 6 
будівлі літ. «Л») 

02070884.1. ТДФСМД109 04050, м. Київ, 
вул. Юрія Іллєн-
ка, 79-81

30,0 545 360,00 
станом на 
30.09.2019

2 роки 
11 місяців

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у закладі освіти

4 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства 
охорони здоров’я України», 02166, м. Київ, 
вул. Братиславська, 5а, тел. 291-61-01 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (6-й по-
верх, корпус 1, будівля літ. «А») 

– 02166, м. Київ, 
вул. Братислав-
ська, 5а 

12,9 241 640,00 
станом на 

31.10.2019

2 роки 
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі при-
ватної власності і провадить господарську діяльність з ме-
дичної практики з погодинним використанням (15 год./міс.)

5 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства 
охорони здоров’я України», 02166, м. Київ, 
вул. Братиславська, 5а, тел. 291-61-01 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (3-й по-
верх, корпус 1, будівля літ. «А») 

– 02166, м. Київ, 
вул. Братислав-
ська, 5а 

15,8 296 400,00 
станом на 

31.10.2019

2 роки 
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі при-
ватної власності і провадить господарську діяльність з ме-
дичної практики з погодинним використанням (15 год./міс.)

6 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

00012925, Міністерство охорони здоров’я України, 01021, м. Київ, 
вул. Михайла Грушевського, 7, тел. 253-61-94 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на цо-
кольному поверсі будівлі літ. «Б») 

– 01021, м. Київ, 
вул. Михайла 
Грушевського, 7 

104,6 2 824 000,00 
станом на 
30.09.2019

2 роки 
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

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 най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на 
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до звернення Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по м. Києву в оголошенні орендодавця – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в 
оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому у газеті «Відомості приватизації» від 16.10.2019 № 42 (1270) на сторінці 13, щодо об’єкта № з/п 2  уточненюються дані у колонці 
«Вартість майна за незалежною оцінкою, грн, а саме: слова та цифри «станом на 31.05.2019» слід читати: «станом на 31.07.2019».

Продовження рубрики на стор. 11

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

ВІН НИцЬКА та ХМЕЛЬНИцЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та 
Хмельницькій областях про проведення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені з метою 
надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: будівля станції нейтралізації 130 
площею 542,1 м2 та бетонний майданчик площею 225,0 м2.

Ба лан со ут римувач – Державне підприємство «Українська 
дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс-43».

Місце зна хо дження об’єкта: військове містечко, 61, с. Івашківці, 
Хмельницький р-н, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди.

Дата оцінки – 31.12.2019.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Шеверногий Богдан Воло-

димирович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

окремі будівлі (виробничо-складська нерухомість) та споруди ана-
логічного функціонального призначення.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною 

площею 40,3 м2 на цокольному поверсі житлового будинку.
Ба лан со ут римувач – Національна академія статистики, обліку 

та аудиту.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Сковороди, 11, м. Хмельниць-

кий.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 

оренди.
Дата оцінки – 31.12.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Мачете груп».

Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 
приміщення, частини будівель (нерухомість комплексного викорис-
тання, крім виробничо-складської).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. зе-
мельних ділянок, та майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 По-
ложення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною 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 пре-
тендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строку виконання робіт.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: 
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі 
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурси відбудуться через 21 день після опублікування інфор
мації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій 
областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 20,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Кам’янський професійний ліцей.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Лермонтова, 151.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-

воградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 10,18 м2 та частина даху площею 19,96 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпровський проектний інститут».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Театральна, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-

воградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель; дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 166,5 м2 (у т. ч. 17,9 м2 – площа загального користу
вання).

Ба лан со ут римувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод 
ім. О. М. Макарова».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 6.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях.

Платник – ФОП Володін В. Ю.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

14,4 м2 (у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування).
Ба лан со ут римувач: Дніпровський національний університет за-

лізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, 

корпус № 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-

воградській областях.
Платник – ФОП Пасюра В. П.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 35,7 м2.
Ба лан со ут римувач: Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Бикова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-

воградській областях.
Платник – ТОВ «АКВА ПЕРФЕКТУМ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

16,6 м2.
Ба лан со ут римувач: Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Бикова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-

воградській областях.
Платник – ТОВ «АКВА ПЕРФЕКТУМ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 79,67 м2 (у т. ч. 24,67 м2 – площа загального корис
тування).

Ба лан со ут римувач: Навчально-методичний центр професійно-
технічної освіти у Дніпропетровській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Бикова, 12.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях.

Платник – ТОВ «АЖУР КР».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 за

гальною площею 827,2 м2 першого та другого поверхів будів
лі (літ. А2).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї 
бригади, 10а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Державна фіскальна служба України.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-

воградській областях.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІСС-

ТУР».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-

дівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний 

майновий комплекс державного підприємства «Олександрій
ський шовкорадгосп».

Ба лан со ут римувач – Державне підприємство «Олександрійський 
шовкорадгосп», код за ЄДРПОУ 00700192.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н, с. Рожеве.

Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його продажу на аукціоні.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарюван-
ня, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): будинки та споруди – 4 од., машини та обладнання – 
14 од.; транспортні засоби – 7 од., інструменти, прилади та інвентар – 
5 од., малоцінні необоротні активи – 4 од., багаторічні насадження, 
право постійного користування земельними ділянками.

4 земельні ділянки під будівлями та спорудами не обліковуються. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн: 123,1. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окре-
мо за групами) станом на 31.10.2019: будинки та споруди –133,39 
грн; машини та обладнання – 506,08 грн; транспортні засоби – 923,56 
грн; інструменти, прилади та інвентар – 0 грн; малоцінні необоротні 
активи – 0 грн, багаторічні насадження – 0,0 грн; право постійного 
користування земельними ділянками – 7919621,00 грн.

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: у постійному корис-
туванні – 304,8819 га, у тому числі: 187,2205 га – багаторічні наса-
дження, 97,3073 га – рілля; 20,3541 га – пасовища; землі, що не об-
ліковуються, – 0,3 га.

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Кіровоградська 
обл., Олександрійський р-н, Андріївська селищна рада.

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): землі сількогос-
подарського призначення.

Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.12.2019.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: єдині майнові комплекси.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 10,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від-

ділення конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну 

пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за вста-
новленою формою; інформацію про претендента за встановленою 
формою.

Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, ма-
ють бути завірені підписом керівника СОД.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесени-
ми наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надан-
ня послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу доку-
ментального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 28 грудня 2019 р. (включно).

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні 09.01.2020 
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 37.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки 

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чо

тириповерхової адмінбудівлі площею 20,2 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський 

державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформа-
ції в хімічній промисловості».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ГО «Асоціація власників зброї та мис-
ливців».

Дата оцінки: 31.12.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху 

п’ятиповерхової адмінбудівлі площею 18,0 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський 

державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформа-
ції в хімічній промисловості».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Миргородська Ю. А.
Дата оцінки: 31.12.2019.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

(холу) адміністративної будівлі апеляційного суду Черкаської 
області площею 1,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Апеляційний 
суд Черкаської області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Верхня Горова, 29, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Рогуляк В. В.
Дата оцінки: 31.12.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення в одноповерховій бу

дівлі площею 53,5 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління Держгеокадастру у Черкаській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків 

Черкаської обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Береза Л. О.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової 

будівлі площею 14,5 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління Держгеокадастру у Черкаській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків 

Черкаської обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Донець І. М.
Дата оцінки: 31.12.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен

ня фойє на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 
1,2 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Уманський 
державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 2, м. Умань Чер-
каської обл.

Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
Дата оцінки: 31.12.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в 
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповіда-
ють вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до регіо наль ного відді-
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності 
та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) 
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо 
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 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 ділян-
ки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: за-
ява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і за-
лучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунк-
том 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією 
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт не-
рухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передаваль-
них пристроїв), – 3000,00 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть ви-
користовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Поло-
ження.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (роз-
мір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській об-
ласті РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській області за 
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 24 грудня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 2 січня 2020 року об 11.00 в Управлінні 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській області 
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 372921.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення загальною площею 3,0 м2 на другому поверсі на
вчального корпусу № 4.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита 
Андрея, 5.

Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митропо-
лита Андрея, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Макогін Петро Олексович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі на
вчального корпусу № 1.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінсько-
го, 2/4.

Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпін-
ського, 2/4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Макогін Петро Олексович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 41,5 м2 на другому поверсі нової частини триповерхо
вого адміністративного корпусу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Богомольця, 9.
Ба лан со ут римувач: ДП «Львівський державний інститут проекту-

вання комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Богомоль-
ця, 9.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Проектно-будівельна компанія 
«Інтеграл».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, 11, 12 

загальною площею 53,2 м2 на першому поверсі гуртожитку.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, 

вул. Болехівська, 31.
Ба лан со ут римувач: Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Стрийське вище художнє професійне училище».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).
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Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Болехівська, 31.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Боровницька Маріанна Юріївна.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража (літ. «Ж1») 

площею 124,2 м2 та службове приміщення площею 22,4 м2, 
загальною площею 146,6 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Ба лан со ут римувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луган-
ська, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТПК «Будспорт».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

(підвальні приміщення: № IV – 26,1 м2; № V – 2,8 м2; № VI – 
17,6 м2; № VII – 2,9 м2 та приміщення першого поверху № 12 – 
119,4 м2) загальною площею 168,8 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 
152.

Ба лан со ут римувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський 
автомобільний ремонтний завод».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаків-
ська, 152.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Костирко Наталія Петрівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 1486,3 м2 підвалу, четвертого (частина), п’ятого та 
шостого поверхів будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Вітовського, 18.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «ПКТІ» «Львівхар-

чопроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Вітовсько-
го, 18.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Птахофабрика «Кохавинка».
 8. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 33,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, 

вул. Нересенська, 2а.
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби 

України у Тячівському районі Закарпатської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Тя-
чів, вул. Нересенська, 2а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Горнецкі 
Михайло Михайлович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення (поз. 6 за планом) площею 25,3 м2 на першому по
версі адмінбудинку (літ. А).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, 
вул. Армійська, 2.

Ба лан со ут римувач: Головне управління ДФС у Закарпатській 
області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Тя-
чів, вул. Армійська, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Нікуліна 
Олена Василівна.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного при

міщення (літер А3) площею 17,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44800, Волинська обл., смт Ту-

рійськ, вул. Луцька, 23.
Ба лан со ут римувач: Управління фінансів Турійської районної дер-

жавної адміністрації.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження дії договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 44800, Волинська обл., 
смт Турійськ, вул. Луцька, 23.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – приватний нотаріус Гут Анатолій Пав-
лович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 
доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 8, 9, 10 – 
2400,00 грн; для об’єктів № 4, 5, 6, 7– 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 – приміщення, частини 
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговель-
на нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчуван-
ня тощо); для № 5, 8 – приміщення, частини будівель (виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією 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, оформ-
лення 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 діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть 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 додатка 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 докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закар
пат ській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок:  
(032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд вироб
ничого відновлювального комплексу «Чабанка», а саме: термі
ном на 25 років – 13621,1 м2; на 2 роки 11 міс. – 77904,0 м2, 
загальною площею 91525,1 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський 
морський торговельний порт».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, 
смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 50.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4му по

версі 4поверхової будівлі Управління держстатистики в Ізма
їльському районі загальною площею 28,1 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-
ління статистики в Одеській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, 
просп. Миру, буд. 23.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Задорож-

на Наталя Володимирівна (код за ЄДРПОУ 3457514028); тел. (063) 
185-24-19.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення вбудованої 

частини холу на першому поверсі адміністративноаудиторного 
корпусу (блок «А») загальною площею 1,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеський на-
ціональний морський університет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична осо-

ба – підприємець Страйстар Тетяна Борисівна (код за ЄДРПОУ 
2604308329); тел. (050) 164-79-29.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (інв. 

№ 076024) та нежитлові приміщення будівлі (інв. № 076021) 
загальною площею 162,1 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеська філія 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(адміністрація Одеського морського порту).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 1а 
(стара адреса: м. Одеса, Митна площа, 1).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: підприємство 

з іноземними інвестиціями «АЛЬБІОН» (код за ЄДРПОУ 21033570); 
тел. 37-11-36, 37-12-08.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 7, 8 в 

одноповерховій будівлі складу (літ. «А») загальною площею 
333 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: філія «Одеське 
управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична осо-

ба – підприємець Гріб Владислав Миколайович (код за ЄДРПОУ 
2489416573); тел. 787-02-37.
 6. Назва об’єкта оцінки: неж. прим. 1го поверху виробнич. 

корпусу літ. «А21» незавершеного будівництва виробнич. та 
невиробничих будівель загальною площею 66,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Фізико-хімічний 
інститут захисту навколишнього середовища і людини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса/
вул. Ільфа і Петрова.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Федоренко 

Ігор Пантелеймонович (код за ЄДРПОУ 2678201171).
 7. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення 

1го поверху в будівлі профілакторію СП «Портовик» МТП «Юж
ний» (інв. № 1420) загальною площею 1,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Южненська фі-
лія Державного підприємства «Адміністрація морських портів Украї-
ни» (Адміністрація морського порту «Южний»).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, ДП 
«МТП «Южний».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне то-

вариство «Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 
14282829); тел. 786-88-76.
 8. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення учбового кор

пусу № 3 загальною площею 40,7 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеська на-

ціональна морська академія.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з об-

меженою відповідальністю «Навіс» (код за ЄДРПОУ 37549868); тел. 
798-26-57-тимчас.видключ.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у нежитлових 

двоповерхових та одноповерхових будівлях корпусів санаторію 
ім. Чкалова загальною площею 1075,1 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: «Спеціалі-
зований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова» МОЗУ.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький буль-
вар, 85.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 

грудень.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Мале приватне під-

приємство «Екомен» (код за ЄДРПОУ 13882160); тел. 711-67-87.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії 
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки поді-
бності щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 
2 до Положення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1 вище 94620,00 грн комісією 
з конкурсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вище 7540,00 
грн комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документаль-
ного забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса,  
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 
17.12.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. 
Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 23.12.2019 об 11.00 у РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 7315039, 7315028, 
7315029.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого по
верху (інв. № 11) загальною площею 30,3 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство «Державний проектно-вишукувальний та науково-
дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Садовий, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-

ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – грудень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії 
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки поді-
бності щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 
2 до Положення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1 вище 7540 гривень комісією 
з конкурсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 
17.12.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити на-
зву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір. Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Ве лика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 23.12.2019 об 11.00 у РВ ФДМУ 
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 7315039,  
7315028, 7315029.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
адмінбудівлі площею 64,5 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 14а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській 
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Ковальчук Феофанія Миколаївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-

вель.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху гур

тожитку № 6 площею 138,89 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській 
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Волиняк Максим Миколайович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-

вель.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля «кафеїдальня» площею 

641,4 м2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській 
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Товариство ТОВ «ДІМБУДМАРКЕТ».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого повер

ху виробничого корпусу літ. «Б3» загальною площею 302,9 м2 
(згідно з переліком, зазначеним в заяві орендаря).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 94.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській 
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук Людмила Василівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-

вель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській та Жито
мирській областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї 
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підроз-
ділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон 
для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина даху 5поверхової 
будівлі навчального корпусу, інв. № 10314095, літ. «А5», ре

єстровий № 21188157.1.ТОЧВФГ002, загальною площею 
14,0 м2, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного ко-
леджу, код за ЄДРПОУ 21188157.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 
18/20.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-02-26, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «лайфселл».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних 
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – 

частина кімн. № 15 (умивальник) на 1му поверсі 5поверхового 
громадського будинку гуртожитку № 4, реєстровий номер май
на 02071197.1.ЯГЛКУС021 (інв. № 73076, літ. В5), загальною 
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Целіноград-
ська, 36.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-02-26, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Остапенко А. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при

міщення сходової клітки загальною площею 2,0 м2 технічного 
поверху 14поверхового житлового будинку, літ. «А14», що пе-
ребуває на балансі Українського державного університету залізнич-
ного транспорту, код за ЄДРПОУ 01116472.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Гагаріна, 52.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 

укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі

щення загальною площею 58,0 м2 актового залу першого повер
ху будівлі, що перебувають на балансі ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Батюка, б. 19.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Донецький обласний центр технічної твор-
чості дітей та юнацтва.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі 

філії магазину № 11 загальною площею 106,8 м2, що перебуває 
на балансі Структурної одиниці Публічного акціонерного товариства 
«Донбасенерго» «Підприємство робочого постачання «Енерготорг» 
(код за ЄДРПОУ 00132724).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 85612, Донецька обл., м. Кура-
хове, просп. Маяковського, буд. 20а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Рибако-
ва Н. О.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення пло

щею 30,4 м2 другого поверху будівлі пожежного депо, що пере-
буває на балансі 16 державного пожежно-рятувального загону Голов-
ного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 38152963).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 85102, Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Бурденка, буд. 24.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Костянтинівської 
міської Ради.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 7. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: га

раж (інв. № 011000002, літ. «В») площею 74,8 м2; сарай (інв. 
№ 01100003, літ. «О») площею 37,2 м2; сарай (інв. № 010003, 
літ. «П») площею 58,4 м2; розділочна (інв. № 01100006, літ. «Р») 
площею 31,9 м2; споруда для води (інв. № 01100006, літ.«С») 
площею 7,0 м2, розміщені у комплексі будівель і споруд № 1, 
загальною площею 201,9 м2, що перебувають на балансі Держав-
ного підприємства «Чугуєво-бабчанське лісове господарство».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Печенізь-
кий р-н, сільради Печенізького району, комплекс будівель і спо-
руд № 1.
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Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «СВЯТОБОР».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,6 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки окремих будівель,споруд, зокрема, порівняної площі та функціо-
нального призначення.
 8. Най ме ну вання об’єкта: частина стіни праворуч від вхо

ду в кімн. № 323 площею 1,0 м2 та частина стіни праворуч від 
входу в кімн. 338 площею 1,0 м2 на 6му поверсі 9поверхової 
будівлі гуртожитку № 2, інв. № 1032002, літ. А9, реєстровий 
номер за ЄРОДВ 01896872.1.ААААЛБ071, загальною площею 
2,0 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної академії піс-
лядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 18.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «ТЕРЕКОМ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих приміщень, частин будівель.
 9. Най ме ну вання об’єкта: нежитлове приміщення – кімн. 24 на 

першому поверсі двоповерхової виробничої будівлі, корпус № 1, 
інв. № 99056, реєстровий № МПВАДО348, загальною площею 
15,8 м2, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого 
підприємства «Об’єднання комунар», код за ЄДРПОУ 14308730.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Красно-
кутськ, вул. Першотравнева, 4.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Вязеленко А. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 

відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачують-
ся претендентом згідно із законом; документів щодо практичного 
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних до-
кументів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться 9 січня 2020 року об 11.00 в РВ ФДМУ 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях за адресою: 
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки 
кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід за-
значити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; 
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який 
подає конкурсну документацію.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 
власності – нежитлові приміщення загальною площею 1056,7 м2 
(у тому числі: нежитлові приміщення загальною площею 
243,5 м2 на першому поверсі, другий поверх загальною площею 
402,3 м2 та третій поверх загальною площею 410,9 м2) трипо
верхової будівлі ремонтномеханічної майстерні (реєстровий 

№ 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські приміщення загаль
ною площею 307,2 м2 (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ004) 
за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, що перебувають на балансі 
Олешківського міжрайонного управління водного господарства (код 
за ЄДРПОУ 01034707)».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу з урахуванням 
невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем під час оренди об’єкта 
(наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 
09.12.2019 № 636).

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі.

Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севасто-
полі.

Запланована дата оцінки: 31.12.2019. 
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-

ми до об’єкта оцінки: приміщення (частини будівель) виробничо-
складського призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 
4,4 тис. грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну до-
кументацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); пись-
мову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про 
претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості 
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних 
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком 
згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше 
ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки 
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо 
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розгля-
датися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон-
верті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано 
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, 
який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї 
інформації, телефон для довідок (0552) 224444.

Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе маЙНо в ореНду

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 7

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та  ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
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
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без  ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08300, Київська обл., Бо-
риспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина твердого покриття (зона 10 під ві-
адуком термінала «D» (інв. № 47578)

— Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

2,0 9 720,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення банкомата

2 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 66-67 на 2-му поверсі будівлі 
пасажирського термінала «F» з швидкомон-
туючих легких конструкцій (інв. № 47570)

— Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

191,0 16 246 800,00 1 рік Розміщення магазину безмитної торгівлі

3 Міністерство інфра-
структури України

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

Приміщення № 252 на 2-му поверсі паса-
жирського термінала «D» (інв. № 47578)

– Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

16,5 1 236 600,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення виробничого персоналу

4 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі 
пасажирського термінала «D» (інв.№ 47578)

— Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

2,0 191 655,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення банкомата

5 Міністерство оборони 
України

20572069, Консорціум «Військово-будівельна індустрія», 03168, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 6, тел.: (044) 390-10-30, 390-10-40

Металеве сховище № 4, будівля 1, інв. № 
01-005

— Київська обл., смт Коцю-
бинське, вул. Понома-
рьова, 2

322,3 1 250 400,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення магазинів-складів

6 Міністерство інфра-
структури України

13738233, Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр «Київ-
центраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, 
08301, Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, тел.: (044) 351-61-15, 351-66-55

Частина нежитлового приміщення у кімнаті 
№ 11 будинку № 1 бази відпочинку РСП 
«Київцентраеро» Украероруху

19477064.1.СШФШЕЛ186 Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Кийлів, вул. 
Рудяківський, 56

2,0 9 340,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення технічних засобів оператора 
телекомунікацій, який надає послуги 
рухомого (мобільного) зв’язку 

7 Державне агентство 
України з управління 
зоною відчуження

37197165, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», 07270, Київська обл., м. Чор-
нобиль, вул. Радянська, 70, тел. (04593) 5-16-32

Майданчик 37197165.6.ЯНЖПВЛ235 Київська обл., м. Чорно-
биль, вул. Кірова, 54/2

3000,0 879 550,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення виробництва з перероб-
ки небезпечних відходів та вторинної 
сировини

8 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 311 на 2-му поверсі 
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

— Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

2,0 190 500,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення банкомата

9 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08300, Київська обл., Бо-
риспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 (044) 281-74-96, (044) 281-70-22

Приміщення № 246 на 1-му поверсі будівлі 
аеровокзалу «Б» (інв. № 6909)

— Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

11,5 823 620,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення офіса

10 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 43, 44 на 2-му поверсі будів-
лі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526)

— Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

63,8 2 490 600,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення роздягалень

11 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 50, 51, 52 та № 59 на 2-му 
поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ 
(інв. № 47526)

— Київська обл., Бориспіль-7 59,0 2 303 220,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення виробничого персоналу

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох 
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення 
№ 40 (нумерація згідно з технічним паспортом БТІ від 09.02.2018) 
площею 26,1 м2 на 2му поверсі будівлі пасажирського термінала 
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570), яке 
розміщене за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль».

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 

30.06.2019 становить 1 868 400,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її 
розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
04 жовтня 1995 р. № 786 (із змінами), – 18 %.

Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 
28 026,00 грн (базовий місяць розрахунку: червень 2019 року).

Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 
168 156,00 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного 
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 43173325; р/р № UA958201720000037314022040075; 
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гаран-
тійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного не-
рухомого майна площею 26,1 м2».

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 13й календарний день піс

ля дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця. 

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розмі-
ру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

основні умови конкурсу:
 1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
 2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
 3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
 4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з момен-

ту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки.
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прийнято рішення про приватизацію

 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання до-
говору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної 
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутриму-
вачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

 6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача 
в порядку, визначеному чинним законодавством.

 7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію 
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не 
менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової 
орендної плати, у розмірі 168 156,00 грн. При укладенні договору орен-
ди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців 
оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором 
оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоу-
тримувача (Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного 
внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.

Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується 
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом 
відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-177-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – будівлі контрольно-
пропускного пункту літ. А-1 загальною площею 32,1 м2 та навісу 
літ. А1, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85ж та перебуває на балансі ПрАТ 
«Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 16.12.2019 № 12/01-178-РП прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі (будів-
ля АБК асфальтного заводу) літ. А-3 загальною площею 725,2 м2 
(разом з підвалом літ. під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. 
а, а1, балконом літ. а2), що розташований за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 84г та перебуває на 
балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-179-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 
(будівля заправного пункту) літ. А-1 загальною площею 31,6 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Черкасова, 85г та перебуває на балансі ПрАТ «Північний 
ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-180-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 
(склад) літ. А-1 загальною площею 131,5 м2, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черка-
сова, 85з та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за 
ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-181-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – будівлі гаражів літ. А-1 
загальною площею 52,4 м2, що розташований за адресою: Дніпро-
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106г та перебуває 
на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-182-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 
(будівля майстерень енергослужби) літ. А-1 загальною площею 
181,7 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106д та перебуває на балансі ПрАТ 
«Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-183-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – будівлі боксів га-
ражів літ. А-1 загальною площею 101,8 м2, що розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо-
ва, 107г та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за  
ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 16.12.2019 № 12/01-184-РП прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі (будів-
ля побутових приміщень вантажників) літ. А-1 загальною площею 
121,8 м2 та ґанку літ. а, що розташований за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107ж та перебуває на 
балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-185-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 

непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідан-
ня конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі 
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного 
законодавством строку підписання та надання договору оренди не-
рухомого державного майна; непідписання договору оренди неру-
хомого державного майна. 

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб'єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко-
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його 
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з 
ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного 
внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інфор-
мацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно 
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної особи; засвідчені в установленому 

(комора ГСМ) літ. А-1 загальною площею 12 м2, що розташова-
ний за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Чер-
касова, 107і та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за 
ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-186-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 
(будівля вартового поста) літ. А-1 загальною площею 96,3 м2, що 
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107к та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» 
(код за ЄДРПОУ 00191023).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 16.12.2019 № 12/01-187-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 
(гараж) літ. А-1 загальною площею 658,5 м2, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черка-
сова, 107м та перебуває на балансі ПрАТ «Північний ГЗК» (код за 
ЄДРПОУ 00191023).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про 
приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
10.12.2019 № 01466 внесено зміни до п.п.1, 2 наказу регіо наль-
ного відділення від 09.10.2019 № 00968 «Про прийняття рішення 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна» в 
частині площі об’єкта: окреме майно – будівля диспетчерської за-
гальною площею 16,6 м2 за адресою: Львівська область, м. Самбір, 
вул. Шевченка, 59, що перебуває на балансі Самбірського управ-
ління водного господарства.

  

ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
12.12.2019 № 01481 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності: окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів у складі: цех виморожування солі (Ж-3) пло-
щею 477,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 17а (Є-1) пло-
щею 13,9 м2; надкаптажна будівля свердловини 20а (Д-1) площею 
22,6 м2; надкаптажна будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 м2, 
резервуар (5); резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; 
свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8 за адре-
сою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а; сверд-
ловина № 3ре за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня 
Лисовицька, вул. Курортна, 58а; свердловина № 4ре за адресою: 
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 
58б; свердловина № 6, надкаптажна будівля свердловини № 6 (І-1) 
площею 27,5 м2; огорожа (2); ворота (1); вартівня (И-1) за адресою: 
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 
58в, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
12.12.2019 № 01482 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності: окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів у складі: цех виварювання солі (Б-1) площею 
80,0 м2; колодязь (3); альтанка (З-1) площею 5,8 м2; огорожа (2); 
ворота (1); вбиральня (Г); дорога (І); надкаптажна будівля джере-
ла 3 (В-1) площею 26,6 м2; підпірна стіна (7) площею 34,5 м2; на-
віс (П) площею 110,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Моршин, 
вул. Привокзальна, 45а; свердловина № 2ре з надкаптажною спо-
рудою свердловини № 2ре (А-1) площею 4,4 м2 за адресою: Львів-
ська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25а, 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
10.12.2019 № 01096 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 

порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство; 

 для фізичної особи – підприємця: копію документа, що посвідчує 
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належ-
ним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого під-
приємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. 

 Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, 
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів 
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та про-
позицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в 
інформації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до 
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для 
участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасни-
ків конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-
верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників 
конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Управлінні орендних відносин Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за телефоном (044) 200-25-28.

малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (коопе-
ративна лавка) загальною площею 48,3 м2 за адресою: Харківська 
обл., Богодухівський р-н, с. Іванівка, вул. Приїзжа, 6. Балансоутри-
мувач: ПрАТ «УЛЬЯНОВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 00387097).

  

 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-
на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
10.12.2019 № 01097 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень 
загальною площею 319,0 м2 (1-го поверху № 2-1÷2-9 площею 
109,4 м2, 2-го поверху № 2-10÷2-29 площею 209,6 м2) та ґанок 
а1 в нежитловій будівлі літ. А-2 за адресою: Харківська обл., Змі-
ївський р-н, с. Першотравневе, пл. Центральна, 3а. Балансоу-
тримувач: ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень» (код за 
ЄДРПОУ 00486770).

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
10.12.2019 № 01098 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності соціально-культурного призначення – їдальні з 
обладнанням за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орло-
ва, 73. Балансоутримувач: ПрАТ «Вовчанська взуттєва фабрика» 
(код за ЄДРПОУ 00308324).

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
10.12.2019 № 01099 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – окремого майна – нежитлової будівлі літ. 
А-1 (водонапірна башта) загальною площею 9,6 м2 за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набереж-
на, 15. Балансоутримувач: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (код за 
ЄДРПОУ 05471230).

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
10.12.2019 № 01100 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – магазин літ. «А-1» з при-
будовою літ. «А1-1» загальною площею 115,1 м2, за адресою: 
Харківська обл., Золочівський р-н, селище Калинове (Жовтневе), 
майдан Конституції (площа Жовтнева), 3. Балансоутримувач – ПАТ 
«Жовтневе» (код за ЄДРПОУ 00488912).

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
12.12.2019 № 01137 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі мага-
зину літ. «А» загальною площею 84,27 м2 за адресою: Харківська 
обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське (колишнє Жовтень), 
вул. Центральна, 7. Балансоутримувач: ПрАТ «Сахновщинське імені 
М. О. Ключки» (код за ЄДРПОУ 00851198).

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
12.12.2019 № 01138 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (мага-
зину) літ. А-1 загальною площею 55,1 м2 за адресою: Харківська 
обл., Зміївський р-н, с. Кукулівка, вул. Польова, 1. Балансоутри-
мувач: ПрАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ» (код  
за ЄДРПОУ 00486770).

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
12.12.2019 № 01139 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (ма-
газину) загальною площею 42,6 м2 за адресою: Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а. Балан-
соутримувач: ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат» (код за ЄД-
РПОУ 00373215).

м. КИЇВ 
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву від 10 грудня 2019 року № 932 прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого май-
на – нежитлового приміщення на цокольному поверсі за адресою: 
м. Київ, вул. Івана Кудрі, 43, що перебуває на балансі державного 
підприємства «Еко» (код за ЄДРПОУ 32309722).


