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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля (літ. А-2) 
загальною площею 351,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Ста-
росинявський р-н, смт Стара Синява, вул. Грушевського, 4 та обліковується на 
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 
02362894, приватизований фізичною особою Коваленком Павлом Анатолійови-
чем, який став переможцем в електрон ному аукціоні без умов. Ціна продажу з ура-
хуванням ПДВ становить 60000,00 грн (шістдесят тисяч грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 10000,00 грн.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – приміщення V, літ. А-2, загальною площею 159,7 м2, 
розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4, 
приватизовано фізичною особою Іоффе Артемом Анатолійовичем, який єдиний 
подав заяву на участь в аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, стано-
вить 695 006,40 грн (шістсот дев’яносто п’ять тисяч шість грн 40 коп.), у т. ч. ПДВ – 
115 834,40 грн (сто п’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн 40 коп.).

Об’єкт малої приватизації – нерухоме майно у складі: склад літ. А, площею 
513,2 м2; склад літ. Б, площею 143,6 м2; склад літ. В, площею 391,8 м2; замощен-
ня І; навіс літ. Е; вбиральня літ. Л, що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45, приватизовано Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ТЕПЛОГАЗ – СЕРВІС», яке єдине подало заяву на участь в аукціоні 
зі зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 596 400,00 
грн (п’ятсот дев’яносто шість тисяч чотириста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 99 400,00 
грн (дев’яносто дев’ять тисяч чотириста грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації  
на аукціоні з умовами

Регіо наль ним відділенням укладено з фізичною особою Демінським С. А. договір 
купівлі-продажу нежитлової будівлі пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 
113,7 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Дишинського, 34а. Ціна продажу об’єкта – 45 720,00 грн, у тому числі ПДВ – 
7 620,00 грн.

Регіо наль ним відділенням укладено з фізичною особою Демінським С. А. до-
говір купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною 
площею 141,6 м2, навісом літ. а, що розташована за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська (Кремлівська), 10б. Ціна продажу об’єкта – 
45 072,00 грн, у тому числі ПДВ – 7 512,00 грн.

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – державне підприємство «Український світлотех-
нічний інститут» (код за ЄДРПОУ 14311712), що знаходиться за адресою: 46000, 
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39149485) за ціною 4 368 015,76 грн (чотири 
мільйони триста шістдесят вісім тисяч п’ятнадцять грн 76 коп.), у тому числі ПДВ – 
728 002,63 грн (сімсот двадцять вісім тисяч дві грн 63 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на електрон ному аукціоні із зниженням стартової ціни

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний 
житловий будинок за адресою: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнів-
ського району Чернівецької області приватизовано фізичною особою Яцко Петром 
Петровичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 3600,00 грн (три тисячі шіст-
сот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 600,00 грн (шістсот грн 00 коп.).

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої  
приватизації державної власності

Окреме майно – будівля операційно-диспетчерського управління площею 
1060,5 м2 за адресою: Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Сол-
тиси, 753а, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська 
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана ком-
панія «Укрвуглереструктуризація». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій. Покупець – фізична особа Малькова Ірина Володимирівна, ціна про-
дажу – 60 296,40 грн, у тому числі ПДВ – 10 049,40 грн.

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – центральна 
заводська лабораторія за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Тех-
нологічна, 2б. Ба лан со ут римувач – Роздільське Державне гірничо-хімічне підпри-
ємство «Сірка». Приватизовано ТзОВ «СТАЛЬ ПОСТАЧ» за ціною 11 672,06 грн, 
у тому числі ПДВ – 1 945,34 грн.

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги, розташоване за 
адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14, приватизовано 
шляхом продажу на електрон ному аукціоні з умовами фізичною особою Архіповим 
Олександром за 385200,00 грн (триста вісімдесят п’ять тисяч двісті грн 00 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 64200,00 грн (шістдесят чотири тисячі двісті грн 00 коп.).

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна

Об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі колишньої артсвердловини 
за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40. При-
ватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 
особою – Мацапурою Сергієм Анатолійовичем за ціною 1440,00 грн, у т. ч. ПДВ – 
240,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – площадка для зберігання тари (бе-
тонне покриття) загальною площею 1996 м2, огорожа № 5 – 222,67 пог. м; ворота 
№ 6 – 5,0 пог. м за адресою: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 
5, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 24584661, приватизовано переможцем електрон ного аукціону – фі-
зичною особою Сокотуном Віталієм Аполлінарійовичем. Ціна продажу становить 
337 320,00 грн (триста тридцять сім тисяч триста двадцять грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 56 220,00 (п’ятдесят шість тисяч двісті двадцять грн 00 коп.).

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства 
«Комбінат шкільного харчування» за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мі-
крорайон Молодіжний, буд. 58 (код за ЄДРПОУ 20314278), приватизовано фізичною 
особою Мирошиною В. В., яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з продажу 
зазначеного об’єкта, за 348 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 58 000,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій 
областях про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – будівля лазні літ. А площею 50,8 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля лазні літ. А площею 50,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 22343, Він ницька обл., Літинський р-н, с. Громад-

ське, вул. Ковпака, 4а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00846180.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 22343, Він ницька обл., 

Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1, контактна особа: головний бух-
галтер ПрАТ «Племзавод «Літинський» Околодько Сергій Васильович, тел. (04374) 
3-41-30.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А площею 50,8 м2, 1962 
року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Стан 
незадовільний. Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер за-
пису 24917538.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: 
земельна ділянка орієнтовною площею 0,0300 га, обліковується у ряду 96 – землі 
не надані у власність або постійне користування, в межах населеного пункту на 
території Громадської сільської ради, землі громадського призначення. Струк-
турні елементи кадастрового номера 0522481800:03:000. Право власності не 
зареєстровано.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.09.2019.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація будівлі лазні літ. А площею 50,8 м2 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.

Покупець будівля лазні літ. А площею 50,8 м2 має відповідати ви-
могам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 350,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 175,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3 175,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 635,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 317,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 317,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду по Він ницькій та Хмельницький областях витрати на прове-
дення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн 
в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт).

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях. 
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 
16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./
факс (0432) 56-24-65. Контактна особа, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу 
приватизації державного майна Управління приватизації, управління 
державним майном та корпоративними правами держави Лукашук 
Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електрон ної пошти: 
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 23.08.2019 
№ 193 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000240-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 63,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 31,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення повторного 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будівлі лазні літ. А загальною площею 173,5 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля лазні літ. А  
загальною площею 173,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 22312, Він ницька обл., Літинський 

р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145.
Най ме ну вання зберігача: Шевченківська сільська рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 04326514.
Місце зна хо дження та контактні дані зберігача: 22312, Він ницька 

обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Шкільна, 1, контактна особа 
сільський голова Шевченківської сільської ради Агакіна Людмила 
Анатоліївна, тел. (04347) 3-43-32.

Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля лазні літ. А загаль-
ною площею 173,5 м2, 1975 року забудови, за призначенням не ви-
користовується та не експлуатується. Стан об’єкта незадовільний. 
Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер за-
пису 24916085.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га, роз-
ташована за адресою: Він ницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка, 
вул. Незалежності, 145; категорія земель – землі сільськогосподар-
ського призначення; угіддя під господарськими будівлями і дворами. 
Право власності не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.09.2019.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація будівлі лазні загальною площею 173,5 м2 здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», 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 року № 432.

Покупець будівлі лазні загальною площею 173,5 м2 має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 12 858,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 429,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 429,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 285,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 642,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 642,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 950,00 грн в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі -продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт).

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях. 
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 
16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./
факс (0432) 56-24-65. Контактна особа, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу 
приватизації державного майна Управління приватизації, управління 

державним майном та корпоративними правами держави Лукашук 
Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електрон ної пошти: 
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 23.08.2019 
№ 194 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000209-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 128,58 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 64,29 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 64,29 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
повторного продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі для продуктів 
загальною площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h нежитлова будівля для продуктів загальною 
площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Удицький цукровий завод».
Місце зна хо дження об’єкта: 23853, Він ницька обл., Теплицький 

р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля для продуктів загаль-

ною площею 87,5 м2, 1937 року побудови, не експлуатується та не 
використовується за призначенням. Стан незадовільний. Право 
державної власності зареєстровано 22.12.2008, реєстраційний но-
мер 25891426.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка загальною площею 118,6226 га. 
Кадастровий номер 0523787600:01:000:0001. Категорія земель – 
землі промисловості транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. Цільове призначення 11.03 – для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд будівельних організацій та підприємств. Інформація про особу, 
якій належить земельна ділянка на праві власності або на праві ко-
ристування, та інформація про наявність обтяжень на дану земельну 
ділянку – відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 вересня 2019 року.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі для продуктів загальною пло-
щею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький 
цукровий завод» та знаходиться за адресою: 23853, Він ницька обл., 
Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а, здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
року № 432 (зі змінами від 18.07.2018). Покупець нежитлової будівлі 
для продуктів загальною площею 87,5 м2 має відповідати вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 213,00,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 106,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3 106,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 621,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 310,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 310,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт).

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
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Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Він ницька обл., Теплицький р-н, 
с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний спеціаліст відділу при-
ватизації державного майна Управління приватизації, управління дер-
жавним майном та корпоративними правами держави Регіо наль ного 
відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях Євсеєнко 
Тетяна Борисівна тел. (0432) 67-27-46.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта http://www.spfu.
gov.ua/, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Телефони для довідок тел./факс (0432) 67-30-41.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях 
від 23.08.2019 № 195.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000231-3.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 62,13 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 31,07 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення повторного 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будинку тваринника площею 90,6 м2,  
що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будинок тваринника 
площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу 
СВАТ «Садовод».
Місце зна хо дження об’єкта: 22742, Він ницька обл., Іллінецький 

р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля 

загальною площею 90,6 м2, 1971 року побудови, не експлуатується, за 
призначенням не використовується. Право державної власності за-
реєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
04.10.2018, номер запису про право власності 28227392, реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна 1659706905212.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га, роз-
ташована за адресою: 22742, Він ницька обл., Іллінецький р-н, 
с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б, належить до земель сільсько-
господарського призначення (під господарськими будівлями та 
дворами). Цільове призначення земельної ділянки не визначено. 
Інформація про наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділян-
ку відсутня. Право власності в Державному земельному кадастрі 
не зареєстроване.

Відомості про зберігача: ТОВ «Шанс». Ідентифікаційний код згідно 
з ЄДРПОУ 20119134. Місце зна хо дження та контактні дані зберігача: 
22865, Він ницька обл., Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Вокзаль-
на, 18, контактна особа: Гребенюк Вадим Миколайович, директор 
ТОВ «Шанс», тел. (04331) 2-26-46.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.09.2019, година, о котрій 

починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00.

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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов 
до статутного капіталу СВАТ «Садовод», здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го 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.

Покупець будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до 
статутного капіталу СВАТ «Садовод», має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 11416,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5708,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5708,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1141,60 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 570,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 570,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду по Він ницькій та Хмельницький областях витрати на прове-
дення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн в 
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт).

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях. 
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Гребенюк Вадим Миколайович, 
директор ТОВ «Шанс», тел. (04331) 2-26-46.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к.27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 
8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, 
тел./факс (0432) 56-24-65, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 23.08.2019 
№ 196 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000212-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 114,16 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 57,08 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 57,08 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 
загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з»,  
що не увійшли до статутного капіталу 
СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення лазні 
з № 2-1 по № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі 
літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу 
СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692.
Місце зна хо дження об’єкта: 22133, Він ницька обл., Козятинський 

р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7.
Відомості про зберігача (най ме ну вання, його місце зна хо дження і 

контактні дані): ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ 05527692, місце-
зна хо дження: 22133, Він ницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, 
вул. Центральна, 3, директор Бикодьорова Оксана Анатоліївна, 
тел. (096) 36-49-591.

Відомості про об’єкт приватизації: приміщення лазні з № 2-1 по 
№ 2-7 загальною площею 50,0 м2 знаходяться в будівлі літ. «З, З1, 
з», 1989 року побудови, за призначенням не використовується, зна-
ходяться в незадовільному стані.

Право державної власності зареєстровано в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно 09.07.2019, номер запису про 
право власності 32313773, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1180530705206.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Він ницька обл., 
Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7.

Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення 
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності в 
Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.09.2019.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною пло-
щею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капі-
талу СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами від 18.07.2018).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 10600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5300,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1060,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 530,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 530,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2700,00 грн в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код за ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Агромир і Ко» Би-
кодьорова Оксана Анатоліївна, тел. (096) 36-49-591.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 
8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, 
тел./факс (0432) 56-24-65, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 23.08.2019 
№ 199 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-01-05-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 106,00 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 53,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 53,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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



4 відомості
приватизації

4 вересня 2019 року № 36 (1264)

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова 
будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною 
площею 124,0 м2 з ґанком літ. а, що розташована за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова, 210

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною площею 
124,0 м2 з ґанком літ. а.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 

вул. Сучкова, 210.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташова-

ну одноповерхову будівлю колишньої митниці (митного посту). До 
будівлі підведені основні комунікації: опалення, водопостачання, 
електрика. Технічний стан об’єкта незадовільний. Будівля розташо-
вана на третій лінії.

Інформація про земельну ділянку: об’єкт розташований на зе-
мельній ділянці, яка знаходиться в оренді строком до 2021 року. 
Орендар – АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗА-
ВОД», код за ЄДРПОУ 05393139. Цільове призначення земельної 
ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-
дівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділян-
ки 1211900000:02:019:0033. Окремо під об’єкт земельна ділянка не 
виділялась.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інфор-
мація про договори оренди відсутня.

Інформація про ба лан со ут римувача: АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОС-
КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 05393139), знахо-
диться за адресою: 51200, Дніпропетровська обл. м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова, 115. Контактний телефон (0569) 69-75-01.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі 
змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30.09.2019. Час проведення 

аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповід-
но до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 431 795, 00 грн;
на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 215 897,50 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 215 897,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

тами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у роз-

мірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із спо-
собів:

продаж на аукціоні з умовами – 43 179,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 589,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 589,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування Регіо наль ному відділенню Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3 800,00 грн в мі-
сячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-

ків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти.
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях за адресою: 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 

Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон-
ної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 22.08.2019 № 12/01-114-РП 
«Про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта державної власнос-
ті – нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною 
площею 124,0 м2 з ґанком літ. а».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-11-28-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, та аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 4 317,95 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 158,98 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 158,98 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – 
нежитлові будівлі у складі: нежитлова будівля літ. А-1 
загальною площею 374,8 м2, нежитлова будівля літ. Б-1 
загальною площею 28,4 м2, сарай літ. В, навіси літ. Е, 
Д, огорожа № 1-4, 6, споруда № 5, мостіння № 1, які під 
час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Дніпроважмаш», що перебувають на балансі Міського 
центру соціальної допомоги (код за ЄДРПОУ 25542943) 
та розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Діамантна, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
у складі: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 
374,8 м2, нежитлова будівля літ. Б-1 загальною площею 
28,4 м2, сарай літ. В, навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4, 6, 
споруда № 5, мостіння № 1.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Діа-

мантна, 8.
Інформація про об’єкт: об’єктом приватизації є нежитлові будівлі 

у складі: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 374,8 м2, при-
будова літ. А1-1, підвал під. А-1, ґанки літ. а, а1, а2, а3, вхід у підвал 
літ. а4, приямок літ. а5, вхід у підвал літ. а6; нежитлова будівля літ. Б-1 
загальною площею 28,4 м2, ґанок літ. б; сарай літ. В, навіси літ. Е, Д, 
огорожа № 1-4, 6, споруда № 5, мостіння № 1. Рік побудови – 1955. 
Стіни будівель цегляні, покрівля шиферна. До нежитлової будівлі літ. 
А-1 підведено електропостачання. Право власності на об’єкт зареє-
стровано 12.09.2018 у складі комплексу будівель.

Інформація про земельну ділянку: інформація відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інфор-

мація відсутня.
Інформація про ба лан со ут римувача: Міський центр соціальної 

допомоги (код за ЄДРПОУ 25542943) за адресою: 49006, м. Дні-
про, вул. Володимира Антоновича, 56, контактний телефон (056) 
785-64-63.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го 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», та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30 вересня 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 949 616,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 474 808,00 

грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 474 808,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

тами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у роз-

мірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із спо-
собів:

продаж на аукціоні з умовами – 94 961,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 47 480,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 47 480,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування Регіо наль ному відділенню Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 10 000,00 грн в мі-
сячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-

ків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях за адресою: 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної 
пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях від 22 серпня 2019 року  
№ 12/01-113-РП «Про продаж на електрон ному аукціоні».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-08-15-000014-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, та аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 9 496,16 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 748,08 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 748,08 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
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 область, 
Гощанський район, 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 область, Гощан-

ський район, 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 перегородки 
цегляні. Перекриття та покриття – дерев’яні. Будівля занедбана, 
тривалий час не експлуатується, комунікації відсутні. Технічний стан 
конструктивних елементів будівлі незадовільний, оздоблення просте 
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 02 жовтня 2019 

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 за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення 
в електрон ній торговій системі до закінчення кінцевого строку 
прий няття заяв на участь в електрон ному аукціоні/закритих ціно-
вих 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 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку 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, проводить-
ся аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової 
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 
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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.

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 кодексом 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 
гривень) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвід-
чення 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
2. 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.

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 Фонду: 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 Регіо-
наль ного відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях 
від 22.08.2019 № 121 (протокол № 13 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: UA-AR-P-2018-07-25-000043-1.

Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-

тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого 
майна – будівлі столової загальною площею 472,5 м2, 
що знаходиться за адресою: Рівненська область, 
Радивилівський район, с. Пустоіванне, вул. Першотравнева, 
28а та перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор»,  
код за ЄДРПОУ 00372753

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля столової загальною площею 
472,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Рівненська область, Радивилівський 

район, с. Пустоіванне, вул. Першотравнева, 28а.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ 

00372753.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Рівнен-

ська область, м. Дубно, пров. Центральний, 1.
Відомості про об’єкт приватизації:
Двоповерхова цегляна будівля столової загальною площею 

472,5 м2. Об’єкт приватизації розташований в периферійній частині 
населеного пункту. Будівля тривалий час не експлуатується, кому-
нікації відсутні, стан задовільний. Інформація щодо не сформованої 
земельної ділянки, на якій розташована будівля столової, відсутня 
(лист від 07.03.2019 8-17-02-1224/2-19 Головного управління Держ-
геокадастру у Рівненській області).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 01 жовтня 2019 

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 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку 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 з умовами – 656 483,00 грн (шістсот 
п’ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 65 648,30 грн (шістдесят п’ять 
тисяч шістсот сорок вісім грн 30 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 328241,50 грн (триста двадцять вісім 
тисяч двісті сорок одна грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 32 824,15 грн (тридцять дві тисячі 
вісімсот двадцять чотири грн 15 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 328241,50 грн (триста двадцять ві-
сім тисяч двісті сорок одна грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 32 824,15 грн (тридцять дві тисячі 
вісімсот двадцять чотири грн 15 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умова продажу:
переможець аукціону відшкодовує Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведен-
ня незалежної оцінки в сумі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот грн 00 
коп.) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

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).
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, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

м. Київ,
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями 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 Фонду: 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 Регіо-
наль ного відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях 
від 22 серпня 2019 р. № (протокол № 11 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:UA-AR-P-2019-01-04-000004-1.

Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-

тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію 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 – 6 564,83 грн 
(шість тисяч п’ятсот шістдесят чотири грн 83 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
3 282,42 грн (три тисячі двісті вісімдесят дві грн 42 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) – 3 282,42 грн (три тисячі двісті вісім-
десят дві грн 42 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.

В інформаційному повідомленні, опублікованому в офіційно-
му друкованому виданні Фонду – газеті «Відомості приватизації» 
від 21.08.2019 № 34 (1262), про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації, а саме: незавершеного будівництва законсервованого 
об’єкта – житлового будинку, що знаходиться за адресою: 35350, 
Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Моло-
діжна, 60 та перебуває на балансі Публічного акціонерного това-
риства «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380 дату проведення 
аукціону слід читати: «25 вересня 2019 року».

  
В інформаційному повідомленні, опублікованому в офіційному 

друкованому виданні Фонду – газеті «Відомості приватизації» від 
21.08.2019 № 34 (1262), про приватизацію об’єкта малої прива-
тизації, а саме: будівлі корівника для ВРХ на 50 голів загальною 
площею 1280,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Рів-
ненський завод високовольтної апаратури» (стан суб’єкта – при-
пинено), за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобід-
ка, вул. Мала Слобідка, 60, дату проведення аукціону слід читати: 
«25 вересня 2019 року».

  
В інформаційному повідомленні, опублікованому в офіційному 

друкованому виданні Фонду – газеті «Відомості приватизації» від 
21.08.2019 № 34 (1262), про продаж об’єкта малої приватизації, а 
саме: будівлі котельні загальною площею 56,7 м2, що знаходиться 
за адресою: 35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Куту-
зова, 18 та перебуває на балансі ТзОВ «Пересувна механізована 
колона № 63», код за ЄДРПОУ 01273421, дату проведення аукціону 
слід читати: «25 вересня 2019 року».

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,
АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електрон ному аукціоні без умов 
об’єкта малої приватизації – Гараж, який розташований 
за адресою: Херсонська область, м. Каховка, гаражне 
товариство «Аеропорт», гараж 476

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  Гараж.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська область, м. Каховка, 

вул. Чкалова, 1а, гаражне товариство «Аеропорт», гараж 476.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-

чейської служби України у Каховському районі Херсонської області.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Херсон-

ська область, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 160.
Контактні дані: тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
об’єкт являє собою одноповерхову будівлю з цегли загальною 

площею 34,6 м2, в гаражі наявний підвал. Ворота гаража виготовлені 
з металу. Електропостачання наявне.

Право власності на об’єкт зареєстровано 09.10.2017.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інфор-

мація відсутня.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: земельна ділянка 

окремо під об’єкт не відводилась.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електрон ний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 03.10.2019. Час проведення аукціону визнача-
ється електрон ною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
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додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Хер-
сонська область, м. Каховка, вул. Чкалова, 1а, гаражне товариство 
«Аеропорт», гараж 476.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися в ро-
бочі дні до Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без 
умов: 69 365,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч триста шістдесят п’ять 
гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 6 936,50 грн (шість тисяч дев’ятсот 
тридцять шість гривень 50 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 
зниженням стартової ціни: 34 682,50 грн (тридцять чотири тисячі 
шістсот вісімдесят дві гривні 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3 468,25 грн (три тисячі чотириста 
шістдесят вісім гривень 25 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 34 682,50 грн (тридцять чотири тисячі шістсот 
вісімдесят дві гривні 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3 468,25 грн (три тисячі чотириста 
шістдесят вісім гривень 25 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного 
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

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

Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова, 
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шевченко Наталія 
Геннадіївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;

контактна особа від Управління Державної казначейської служби 
України у Каховському районі Херсонської області, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Литвиненко Ольга 
Юріївна, тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
4. Додаткова інформація

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-
рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2;

в національній валюті:
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казна-

чейський рахунок
№ 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків про-

тягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аукціону.
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський
рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону 

протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в раху-
нок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
в Херсонсь кій області, АРК та м. Севастополі від 10.06.2019 № 326 
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для про-
дажу об’єкта малої приватизації – «Гараж».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-03-29-000003-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону на аукціоні без умов: 693,65 грн (шістсот 
дев’яносто три гривні 65 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій: 346,83 грн (триста сорок шість 
гривень 83 коп.).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про проведення продажу на електрон ному аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації – Гараж, який 
розташований за адресою: Херсонська область, 
м. Каховка, гаражне товариство «Сигнал», гараж 553

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  Гараж.
Місце зна хо дження об’єкта: Херсонська область, м. Каховка, Се-

менівське шосе, гаражне товариство «Сигнал», гараж 553.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-

чейської служби України у Каховському районі Херсонської області.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Херсон-

ська область, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 160.
Контактні дані: тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
Об’єкт являє собою одноповерхову будівлю із залізобетонних 

блоків загальною площею 44,4 м2. Наявні металеві ворота. В серед-
ині гаража наявний електричний лічильник.

Право власності на об’єкт зареєстровано 09.10.2017.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інфор-

мація відсутня.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: земельна ділянка 

окремо під об’єкт не відводилася.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електрон ний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 03.10.2019. Час проведення аукціону визнача-
ється електрон ною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до 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 року № 432.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Хер-
сонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, гаражне товариство 
«Сигнал», гараж 533.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися в ро-
бочі дні до Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без 
умов: 74 309,00 грн (сімдесят чотири тисячі триста дев’ять гривень 
00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 7 430,90 грн (сім тисяч чотириста 
тридцять гривень 90 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 
зниженням стартової ціни: 37 154,50 грн (тридцять сім тисяч сто 
п’ятдесят чотири гривні 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3 715,45 грн (три тисячі сімсот 
п’ятнадцять гривень 45 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 37 154,50 грн (тридцять сім тисяч сто п’ятдесят 
чотири гривні 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3 715,45 грн (три тисячі сімсот 
п’ятнадцять гривень 45 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного 
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

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

Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова, 
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шевченко Наталія 
Геннадіївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;

контактна особа від Управління Державної казначейської служби 
України у Каховському районі Херсонської області, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Литвиненко Ольга 
Юріївна, тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
4. Додаткова інформація

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-
рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2;

в національній валюті:
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казна-

чейський рахунок
№ 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків про-

тягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аукціону.
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський
рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону 

протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта 

приватизації
в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 

об’єкта приватизації переможцем;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, АРК та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиб-

банк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в 
Херсон ській області, АРК та м. Севастополі від 10.06.2019 № 325 
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для про-
дажу об’єкта малої приватизації – «Гараж».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-03-28-000003-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону на аукціоні без умов: 743,09 грн (сімсот сорок 
три гривні 09 копійок).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій: 371,55 грн (триста сімдесят одна 
гривня 55 копійок).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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

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 не-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

03065891, Вище професійне училище №11 м. Він ниці, 21034, 
м. Він ниця, Немирівське шосе, 78, тел. (0432)27-50-87

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщен-
ня одноповерхової будівлі магазину (літ. А)

03065891.1.АААБИД254 21034, м. Він ниця, Немирів-
ське шосе, 78

38,2 219 917,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного 
об’єкта з продажу автотоварів.

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».
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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 загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

37822967? Старокостянтинівське управління Державної казначейської 
служби України Хмельницької області, пров. Подільський, 2, м. Ста-
рокостянтинів, Хмельницька обл., 31100, тел. (03854) 3-04-10

Частина приміщення коридору на 
першому поверсі нежитлової будівлі

37822967.1.АААГБД289 пров. Подільський, 1, м. Старо-
костянтинів, Хмельницька об-
ласть, 31100

6,0 22 000,0 2 роки Розміщення об’єкта з продажу 
продовольчих товарів (крім това-
рів підакцизної групи) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 загальна 

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

3861985, Автотранспортний коледж державного вищого нав-
чального закладу «Криворізький національний університет», 
м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26а, тел.(0564)07-30-61

Нежитлове вбудоване приміщення – Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Еду-
арда Фукса, 26а

7,5 25006,00 2 роки
11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки та розміщення 
об’єкта з продажу канцтоварів 

2 Міністерство освіти  
і науки України

02070758, Державний вищий навчальний заклад «Укра-
їнський державний хіміко-технологійчний університет», 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. 0562-47-33-16

Частина нежитлового вбудованого приміщення Інформація 
відсутня

м. Дніпро, просп. Гагарі-
на, 65, гуртожиток № 3

2,5 29 813,00 2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (пральня само-
обслуговування) 

3 Міністерство еко-
номічного розвитку 
і торгівлі України

04689369, ДП «Державний інститут по проектуванню під-
приємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», 
50000, м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40

Нежитлове вбудоване приміщення Інформація 
відсутня

50000, м. Кривий Ріг, 
просп. Поштовий, 40 

83,5 295 271,00 2 роки
11 місяців 

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює про-
ектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські 
роботи – 68,8 м2 та під розміщення офіса – 14,7 м2 

4 АТ «Укрзалізниця» 40031237, Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція 
колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця», м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, 
тел. 044-465-00-00

Верхня будова під’їзної колії № 11 (протяжність колії – 505,69 п. м) Інформація 
відсутня

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’яньке, станція 
Кам’янське, вул. Тритуз-
на, 101

Загальна 
довжина 
під’їзної 
колії 
505,69 п. м

1 385 310,0 5 років Інше використання (для подачі та прибирання вагонів) 

5 АТ «Укрзалізниця» 40031237, Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція 
колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця», м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5,  
тел. 044-465-00-00

Верхня будова під’їзної колії № 12 (протяжність колії – 467,04 п. м 
від стрілочного переводу № 63 до упору), верхня будова під’їзної 
колії № 13 (протяжність колії – 450,64 п. м від стрілочного пере-
воду № 59 через стрілочний перевід № 63 до упору), верхня будова 
під’їзної колії № 14 (протяжність колії – 477,00 п. м від стрілочного 
переводу № 59 через стрілочний перевід № 65 до упору), верхня 
будова під’їзної колії № 15 (протяжність колії – 429,00 п. м від стрі-
лочного переводу № 65 до упору), стрілочні переводи № 59, 63, 65

Інформація 
відсутня

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’яньке, станція 
Кам’янське, вул. Енерге-
тиків, 28б

Загальна 
довжина 
під’їзних 
колій 
1823,68 
п. м

4 892 588,00 5 років Інше використання (для подачі та прибирання вагонів) 

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».

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 Державна служба 
статистики України

02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, 
69002, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061)787-50-52 

Нежитлові приміщення № 83, 84, 841, 842, 85, 851, 852; частина примі-
щення № 86 площею 8,5 м2, частина сходової клітини V площею 3,4 м2 
першого поверху будівлі (Літ. А-11)

02360576.31.АААДЕЕ919 м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 75

74,6 377 078,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних 
приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, Управління забезпечення реалізації 
повноважень 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».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 освіти 
і науки України

02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет, 
25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 559234

Частина нежитлового приміщення на цокольному поверсі бу-
дівлі гуртожитку Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ 

– м. Кропивницький, 
вул. Полтавська, 73

43,38 160 666,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні з ре-
монту побутової техніки

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет, 
25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 559234

Нежитлові приміщення на другому поверсі їдальні – м. Кропивницький, 
просп. Університет-
ський, 8

73,15 328 790,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не 
здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Кіровоградській області Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, 
м. Київ, Львівська площа, 8, тел. 044-272-51-59 

Частина нежитлового приміщення (№ 15 за 
техпаспортом) на 1-му поверсі адмінбудівлі 

– Івано-Франківська обл., м. Коломия, 
вул. Б. Хмельницького, 3 

4,0 35 092,00
станом на 30.06.2019

2 роки
11 місяців

Надання послуг ксерокопіювання – 1,5 м2, продаж 
поліграфічної продукції власного виробництва та 
канцтоварів – 2,5 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 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 охорони 
здоров’я України 

02010971, Вищий державний навчальний заклад України «Буко-
винський державний медичний університет», 58002, м. Чернівці, 
площа Театральна, 2, тел. (0372) 55-37-54

Приміщення цокольного поверху нежитлової будівлі учбо-
вого корпусу (літ. А) вхід (доступ) до приміщень через до-
будову, що належить на праві власності МПВКПФ «Слава» 

02010971.1.ААААЛБ254 м. Чернівці, вул. Бого-
мольця, 2

199,0 1 822 169,00
станом на 31.05.2019 

5 років Розміщення кафе, що не 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Управління забезпечення реалізації повноважень 
у  Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, тел. 55-42-35. 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 КиЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без  ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Київській області 

00291013, ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога», 08200, Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Соборна, 152

Під’їзна залізнична колія (інв. 
№1689)

ААБАГБ703 Київська обл., м. Ірпінь 2 км 4 216 300,00 2 роки 364 дні Проїзд поїздів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіо наль не відділення Фонду по Київській 
області, тел. 200-25-26. 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 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 інфраструк-
тури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт 
ЦА, тел. (032)229-83-32 

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі в нежит-
лової будівлі (кімнати № 12) під літерою «РІІ-1» 
адміністративна будівля ВДСП і АБ ДП «МА «Львів» 
ім. Данила Галицького» 

Інформація відсутня м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168

18,5 313 605,00 
станом на 30.06.2019

2 роки 11 місяців Розміщення персоналу та майна при 
виконанні технічного обслуговування 
літаків (інше використання) 

2 Міністерство освіти 
і науки України

34387362, Стрйський коледж Львівського націо-
нального аграрного університету, м. Стрий, 
вул. Львівська, 169, тел. (03-245) 5-31-90

Частин нежитлового приміщення на першому повер-
сі будівлі гуртожитку № 3 (В-4)

00493735.7ЯКУФВУ117 Львівська обл., 
м. Стрий, 
вул. Львівська, 169

2,0 16 000,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні Розміщення банкомата

3 Міністерство освіти 
і науки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80 

Частина внутрішньої стіни вестибуля (з лівого та 
правого боків входу) навчального корпусу № 4

Інформація відсутня м. Львів, вул. Ми-
трополита Ан-
дрея, 5

4,8 37 100,00 
станом на 30.06.2019

1 рік Розміщення інформаційного оголошен-
ня на внутрішній стіні вестибуля (інше 
використання нерухомого майна)

4 Міністерство освіти 
і науки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80 

Частина фасаду (вікно тамбуру головного входу) на-
вчального корпусу № 1

Інформація відсутня м. Львів, вул. Кар-
пінського, 2/4

2,4 18 550,00 
станом на 30.06.2019

1 рік Розміщення зовнішньої реклами

5 Міністерство освіти 
і науки України 

02071010, Національний університет «Львівська по-
літехніка», 79013, м. Львів-13, просп. С. Бандери, 
12, тел. (032) 258-26-80 

Частина фасаду (з лівого та з правого боків входу) 
навчального корпусу № 5 НУ «Львівська політехніка» 

Інформація відсутня м. Львів, вул. С. 
Бандери, 28а 

4,8 35 260,00 
станом на 31.07.2019 

1 рік Розміщення зовнішньої реклами на 
будівлі
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приватизації
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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 загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

6 Міністерство інфраструк-
тури України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, 79000, 
м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16

Частина нежитлового приміщення розташованого 
на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий 
аеровокзал ДП «МА «Львів»

Інформація відсутня м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168

2,0 56 025,0 
станом на 30.06.2019

2  роки 11 місяців Розміщення банкомата 

7 Міністерство інфраструк-
тури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт 
ЦА, тел. (032) 229-83-32 

Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі 
в новому аеровокзалі ДП «МА «Львів» ім.Данила Га-
лицького під літерою «Б-3» 

Інформація відсутня м. Львів, 
вул. Любінська,168

28,0 802 600,00 
станом на 30.06.2019

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів 

8 Державне агентство авто-
мобільних доріг України

25253009, Служба автомобільних доріг у Львівській 
області, 79053, м. Львів, вул. В. Великого, 54, 
тел. (032) 263-24-33 

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адміністра-
тив ної будівлі

25253009.1123.ЖТХЮРМ002 м. Львів, 
вул. В. Великого 54

21,1 301 941,00 
станом на 30.06.2019

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

9 Міністерство освіти 
України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-21-11 

Частина фасаду (ліворуч від входу в корпус) корпусу 
№ 26 (Студентський комбінат харчування) НУ «Львів-
ська політехніка» (інвентарний №10325231)

Інформація відсутня м. Львів, вул. Кар-
пінського, 8

2,4 18 550,00 
станом на 30.06.2019

1 рік Розміщення зовнішньої реклами 
на будівлі

10 Міністерство освіти 
України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-21-11 

Частина фасаду (праворуч від входу в корпус) кор-
пус № 28 (Студентська бібліотека) НУ «Львівська 
політехніка» 

Інформація відсутня Львів, вул. Митро-
полита Андрея, 3 

2,4 18 550,00 
станом на 30.06.2019

1 рік Розміщення зовнішньої реклами 
на будівлі

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЗАКАРПАТСЬКІЙ 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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Національна поліція 
України 

40108913, Головне управління Національної поліції 
в Закарпатській області Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Ф. Ракоці, 13, тел. (0312) 69-55-88

Вбудовані приміщення (поз. 12, 13 на плані) 
першого поверху адміністративної будівлі 
літери А, А’

40108913.1.ЛЖБЕМА004 Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Гагаріна,10а 

24,3 178 046,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіо наль ного 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 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

В оголошенні орендодавця – Регіо наль ного відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікова-
ному в газеті «Відомості приватизації»  № 34 (1262) від 21.08.2019 на стор. 6, інформацію щодо мети використання об’єкта № з/п 7 викласти: «Розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів».

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

№ 
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 освіти 
і науки України

04718013, Сумський національний аграрний університет 40021, 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, тел. (0542) 70-10-12

Група інвентарних об’єктів:  частина нежитлового 
приміщення головного корпусу;  частина нежит-
лового приміщення факультету механізації

04718013.1БЕШСНП789; 
04718013.1БЕШСНП803

 м. Суми, вул. Гераси-
ма Кондратьєва,160 

4,0; 
2,0;
2,0

1730,84; 
237,28 

2 роки 364 дні Розміщення торговельних авто-
матів, що відпускають продовольчі 
товари (кавові автомати)

2 Міністерство освіти 
і науки України

14027439, Шосткинський інститут Сумського державного 
університету 41100, Сумська обл., м Шостка, вул. Інститутська, 1, 
тел. (05449) 7-31-20;

Частина нежитлового приміщення 05408289,97ЦНФЮАЦ036 Сумська обл., м Шост-
ка, вул. Чернігівська,20 

2,0 290,60 2 роки 364 дні Розміщення торговельного авто-
мата, що відпускає продовольчі 
товари (кавовий автомат)

3 Міністерство обо-
рони України

38746882, «Східна філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, 
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92

Нежитлові приміщення 33689922.37.АААЖЛБ803 Сумська обл., 
м. Охтирка, вул. Київ-
ська, 101

104,2 2534,77 5 років Розміщення складів

Заяви про оренду об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській 
та Сумській 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 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 освіти 
і науки України

26378233, Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграр-
ного університету, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 36, тел. (05444) 2-35-52

Частина димаря 
котельні 

04718013.7 БЕШСНП 7446 Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Терещенків, 36

25,0 98725,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання базо-
вої станції мобільного зв’язку

2 Державна казначей-
ська служба України

37344688, Управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської 
області, 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, тел. (05458) 5-17-58

Частина нежитло-
вого приміщення 

37344688.1.АААДЕГ529 Сумська обл., м. Тростя-
нець, вул. Вознесенська, 2

50,1 20 098,55 2 роки і 364 дні Розміщення офісних при-
міщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях; Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 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 РІВНЕНСЬКІЙ  та ЖиТОМиРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 освіти 
і науки України

39891833, Житомирський технологічний коледж Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури, 10029, м. Житомир, 
вул. Небесної Сотні, 37, тел.(0412) 473172

Нежитлові приміщення буфету на 
1-му поверсі будівлі навчального 
корпусу № 1 

02070909.9 АААБИВ150 м. Житомир, вул. Небесної 
Сотні, 37 

79,9 433 378,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету в навчальному закла-
ді без реалізації товарів підакцизної групи 

2 Міністерство обо-
рони України

37175103, Дирекція «Дім побуту та торгівлі» Концерну Військторгсер-
віс» , 03049, м. Київ, вул. Тополева, 3а

Будівлі магазину № 7 (літ. А) 33689922.31ААААЕВ316 Житомирський р-н, смт Но-
вогуйвинське, вул. Миру, 6а

416,3 949 165,00 2 роки 11 місяців Розміщення магазину з продажу продо-
вольчих та непродовольчих товарів 

3 Державна фіскальна 
служба України

39459195, Головне управління ДФС у Житомирській області, 10003, 
м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7

Частина приміщення на першому 
поверсі адмінбудинку

39459195.1.ОМЕШОЖ123 м. Житомир, майдан Пере-
моги,  2

9,0 65 060,00 2 роки 364 дні Організація торгівлі непродовольчими то-
варами (бланкова продукція, канцтовари) 
та надання послуг ксерокопіювання

4 Державна казначей-
ська служба України

Управління Державної казначейської служби України в Олевському 
районі, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 235 2-13-55

Приміщення гаража 37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, 
вул. Володимирська,5 

45,0 51 120,00 2 роки 364 дні Гараж (зберігання автомобіля)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20,Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Житомирській області Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 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 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
загальна 

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частини приміщень коридорів на 3-му поверсі (2,0 м2) 
та на 7-му поверсі (2,0 м2) 9- поверхового гуртожитку 
№ 8, інв. № 85701, літ. «А-9».

– м. Харків, просп. Л. 
Свободи, 51б 4,0 28 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет

2 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частини приміщень коридорів на 4-му поверсі (2,0 м2) 
та на 8-му поверсі (2,0 м2) 9-поверхового гуртожитку 
№ 5, інв. № 86391, літ. «А-9».

– м. Харків, вул. Целіно-
градська, 58 4,0 30 700,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет

3 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частина приміщення коридору на 2-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 73076, літ. «В-5»

– м. Харків, вул. Цілино-
градська, 36

1,0 7 700,00
2 роки

11 місяців
Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет

4 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частина нежитлового приміщення вестибюлю на 3-му 
поверсі 5-поверхового гуртожитку № 3, інв. № 896, 
літ. «А-5»

– м. Харків, вул. Баку-
ліна, 16 1,0 8 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет

5 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частина нежитлового підсобного приміщення на 
2-му поверсі 4-5-поверхового гуртожитку № 1, інв. 
№ 70331, літ. «А-5»

– м. Харків, вул. Баку-
ліна, 10 1,0 8 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет

6 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частини приміщень коридорів на 3-му поверсі (2,0 м2) 
та на 7-му поверсі (2,0 м2) 9-поверхового гуртожитку 
№ 7, інв. № 85702, літ. «А-9».

– м. Харків, просп. Л. 
Свободи, 51а 4,0 30 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет
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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
загальна 

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

7 Міністерство освіти 
і науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелек-
троніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Частина приміщення коридору на 2-му поверсі 
4-поверхового гуртожитку № 2, інв. № 61436, літ. 
«А-4».

– м. Харків, вул. Баку-
ліна, 12 1,0 8 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання 
для забезпечення доступу до мережі Інтернет

8 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

38493324, ДУ «Харківський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України», 61070, м. Харків, По-
мірки, 70, тел. 0573150007

Нежитлове приміщення – кімн. № 311 на третьому 
поверсі площею 12,7 м2 та ділянка покрівлі площею 
3,0 м2 3-поверхового головного адміністративного кор-
пусу, інв. № 101310165, літ. «А-3»

– Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. Юхима Бере-
зовського, 7

15,7 62 500,00 1 рік

Розміщення автоматизованого вимірюваль-
ного комплексу

9 Міністерство еко-
номічного розвитку 
і торгівлі України

31632138, ДП «Український науково-технічний центр металур-
гійної промисловості «Енергосталь», 61166, м. Харків, просп. 
Науки, 9, тел. 0577021731

Нежитлове приміщення – кімн. № 49 цокольного по-
верху 6-поверхового адміністративного будинку, інв. 
№ 73477/81783, літ. «АІІІ-5», «А-6»

– м. Харків, просп. На-
уки, 9 4,4 42 700,00 1 рік

Розміщення технічних засобів, які надають 
телекомунікаційні послуги (Інтернет)

10 Міністерство 
оборони України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, 
м. Харків, вул. Переможців, 6-А

Нежитлова одноповерхова будівля склад-погребу, інв. 
№ 89000, літ. «Р-1»

33689922.37. ААААЕЖ240 м. Харків, вул. Пере-
можців, 6а

60,8 67 600,00 1 рік
Розміщення складів

11 Міністерство освіти 
і науки України

02071151, Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Мар-
шала Бажанова, 17, тел. 0577061537

Нежитлові приміщення – кімн. № 28, 29, 30, 31, 34 
та частина кімн. № 33 площею 25,9 м2 на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі їдальні, прибудованої до 
5-поверхового гуртожитку № 8, інв. № 101320009, 
літ. «С-5»

– м. Харків, вул. Шевчен-
ка, 233а

106,1 692 000,00
2 роки

11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
підакцизної групи, у закладі освіти

12 Міністерство освіти 
і науки України

38177113, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський 
державний педагогічний університет», 84116, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, тел. (06262) 3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення першо-
го поверху аудиторного корпусу

38177113.1. РЛФФИУ014 Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Ба-
тюка, 19

6,0 30 500,00
2 роки

11 місяців

Розміщення буфету, який не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи, у закладах 
освіти

13 Міністерство освіти 
і науки України

38177113, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський 
державний педагогічний університет», 84116, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Батюка, б. 19, тел. (06262) 3-23-54

Нежитлові вбудовані приміщення цокольного поверху 
головного навчального корпусу

38177113.1. РЛФФИУ014 Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Ба-
тюка, 19

98,7 348 849,00
2 роки

11 місяців

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи  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 місця знаходження  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 ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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 аграрної політики 
та продовольства України

00415528, Черкаська філія інституту «Укрдіпросад», 
вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси, тел. (0472) 63-75-60

Частина підвальних приміщень чотири-
поверхової цегляної будівлі

– вул. Смілянська, 120/1, 
м. Черкаси

20,13 59 800,00 2 роки 364 дні Розміщення складу (16,13 м2), інше використання 
майна – площі спільного користування (4,0 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування 
оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – 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 загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство молоді 
та спорту України

14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олім-
пійський», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, 
тел. 590-67-32, факс 590-67-42 

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення (на 1-му поверсі 
(рівні) будівлі спорткомплексу) 

14297707.1. ЛУЮЧЕК043 03150, м. Київ, вул. Вели-
ка Васильківська, 55

601,0 17 537 200,00 
станом на 31.05.2019

10 років Розміщення приватного закладу освіти

2 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, 
факс 408-30-27 

Нерухоме майно – нежитло-
ве приміщення (1-й поверх 
(фойє) навчального корпусу 
№ 4, буд. літ. «4») 

01132330.1.КАТГНП009 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1

27,4 560 900,00 
станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців 6,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу 
книг, газет і журналів, виданих іноземними мова-
ми; 9,4 м2 – розміщення ксерокопіювальної техніки 
для надання населенню послуг із ксерокопіювання; 
6,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу 
поліграфічної продукції та канцтоварів; 6,0 м2 – роз-
міщення торговельного об’єкта з продажу книг, газет і 
журналів, виданих українською мовою 

3 Міністерство екології 
та природних ресурсів 
України

37552996, Міністерство екології та природних ресурсів Укра-
їни, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, тел.(044) 206-31-15, 206-33-02, факс (044) 206-31-07 

Нерухоме майно – частина 
нежитлового приміщення на 
8-му поверсі, літ. «А»

37552996.1. АКПЕР001 03035, м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липків-
ського, 35

101,8 2 215 440,00 
станом на 30.06.2019

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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».

ІНфОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ фОНДУ

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях про проведення 
конкурсу на право оренди державного нерухомого майна

 1. Частина тамбура цокольного поверху площею 2,0 м2 
та частини залу накопичення пасажирів першого поверху 
в напрямку в’їзд в Україну площею 2,0 м2 приміщення будів-
лі автовокзалу МАПП «Краковець» загальною площею 4,0 м2 
за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець, 
вул. Вербицького, 54.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служ-
би України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської 
митниці ДФС.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари.

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 256,28 
грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019 року, вихо-
дячи із вартості майна 34550,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про не-
залежну оцінку майна станом на 31.05.2019 (орендна ставка: 9 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906).

Розмір гарантійного внеску становить 1537,68 грн без ураху-
вання ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержувача: 
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. При-
значення платежу: «гарантійний внесок для участі у конкурсі на пра-
во оренди державного нерухомого майна загальною площею 4,0 м2, 
за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець, 
вул. Вербицького, 54».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за базовий місяць оренди липень 2019 року порівняно зі 
стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до дер-
жавного бюджету України та ба лан со ут римувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

Умова 8. Строк оренди – 2 (два) роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чин-
ним законодавством.

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання цього до-
говору укласти з ба лан со ут римувачем орендованого майна договір 
про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орен-
дованого майна, плати податку на землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 11. Оплата платником коштів за виготовлення звіту 
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення 
оцінки майна № 158/19 від 21.06.2019. У випадку якщо ініціатор 
укладення договору оренди державного майна не став перемож-
цем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення дого-
вору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від 
дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних 
документів).

Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Конкурс буде проведено в Регіо наль ному відділенні Фонду 
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
3, каб. 8) на 12-й календарний день після дати опублікування 
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 14.30

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.
 2. Частина холу будинку вантажної дільниці поз. 5 МАПП 

«Рава-Руська» площею 2,0 м2 та частини холу будинку вантажної 
дільниці поз. 15 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2, загальною 
площею 4,0 м2 за адресою: Львівська область, Жовківський район, 
с. Рата, вул. Гребінська, 28.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служ-
би України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської 
митниці ДФС.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари.

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 
238,26 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019 
року, виходячи із вартості майна 32120,00 грн без ПДВ, визначеної 
в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.05.2019 (орендна 
ставка: 9 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906).

Розмір гарантійного внеску становить 1429,56 грн без ураху-
вання ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержува-
ча: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. 
Призначення платежу: «гарантійний внесок для участі у конкурсі на 
право оренди державного нерухомого майна загальною площею 
4,0 м2, за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, 
вул. Гребінська, 28».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за базовий місяць оренди – липень 2019 року порівняно 
зі стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до дер-
жавного бюджету України та ба лан со ут римувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 (два) роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чин-
ним законодавством.

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання цього до-
говору укласти з ба лан со ут римувачем орендованого майна договір 
про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орен-
дованого майна, плати податку на землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 11. Оплата платником коштів за виготовлення звіту 
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення 
оцінки майна № 157/19 від 21.06.2019. У випадку якщо ініціатор 
укладення договору оренди державного майна не став перемож-
цем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення дого-
вору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від 
дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних 
документів).

Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Конкурс буде проведено в Регіо наль ному відділенні Фонду 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 12-й календарний 
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації» о 15.00.

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.
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 3. Частина залу накопичення пасажирів першого поверху 
будівлі автовокзалу міжнародного пункту пропуску для авто-
мобільного транспорту «Шегині» загальною площею 4,0 м2 за 
адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Друж-
би, 201.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служ-
би України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської 
митниці ДФС.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари.

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 
237,66 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019 
року, виходячи із вартості майна 32040,00 грн без ПДВ, визначеної 
в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.05.2019 (орендна 
ставка: 9 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906).

Розмір гарантійного внеску становить 1425,96 грн без ураху-
вання ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержува-
ча: Державна казначейська служба України, м. Київ., МФО 820172. 
Призначення платежу: «гарантійний внесок для участі у конкурсі на 
право оренди державного нерухомого майна загальною площею 
4,0м2, за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шеги-
ні, вул. Дружби, 201».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за базовий місяць оренди – липень 2019 року порівняно 
зі стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до дер-
жавного бюджету України та ба лан со ут римувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 (два) роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чин-
ним законодавством.

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання цього до-
говору укласти з ба лан со ут римувачем орендованого майна договір 
про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орен-
дованого майна, плати податку на землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 11. Оплата платником коштів за виготовлення звіту 
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення 
оцінки майна № 159/19 від 21.06.2019. У випадку якщо ініціатор 
укладення договору оренди державного майна не став перемож-
цем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення дого-
вору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від 
дати укладення договору оренди (за умови надання підтверджу-
ючих документів).

Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Конкурс буде проведено в Регіо наль ному відділенні Фонду 
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
каб. 8) на 12-й календарний день після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 15.30.

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Для участі у конкурсі по об’єктах № 1, 2, 3 претенденти по-
дають на розгляд комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, що підтверджують спла-
ту гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або 
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне 
підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно 
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail); ві-
домості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-
ня 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; довід-
ку 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. документи (крім 
пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з над-
писом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). 
При цьому, на конверті зазначається: назва, площа та місце зна хо-
дження об’єкта оренди.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, у Регіо наль ному відділенні Фонду по Львівській області, 
Закарпатській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеді-
лок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня пере-
рва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях (каб. 25), або за тел. (032)261-62-04.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
проведення конкурсів на право оренди державного майна

 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. 
№ 25, яке розташоване на першому поверсі 2-поверхової до-
слідної майстерні, літ. «Б-2», загальною площею 72,80 м2, за 
адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український державний науково-дослідний 
вуглехімічний інститут».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 29.03.2019 становить 221 000,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство економічного розвитку та тор-
гівлі України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

розрахунку – червень 2019 р.) становить без ПДВ 2820,15 грн 
(орендна ставка 15 % ).

Початковою орендною платою є найбільший запропонований 
розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди по-
рівняно зі встановленою на торгах платою.

Використовувати орендоване майно для розміщення складсько-
го приміщення.

Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до 
державного бюджету та ба лан со ут римувачу – щомісяця не пізні-
ше 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу 
інфляції.

Протягом місяця після підписання договору оренди внести завда-
ток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який 
вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.

Майно передається в оренду строком на 2 (два) роки 11 місяців.
Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його при-

значення та умов договору оренди.
Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передба-
ченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, під-
тримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізич-
ного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт 
орендованого майна.

Протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди за-
страхувати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на 
суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, 
визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, про-
типравних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати 
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди 
орендоване майно було застрахованим, і надавати орендодавцю ко-
пію завіреного належним чином договору страхування і платіжного 
доручення про сплату страхового платежу.

Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з прове-
денням незалежної оцінки об’єкта оренди після укладення договору 
оренди (за наявності підтвердних документів).

Заборона передачі орендованого майна в суборенду.
Внести протягом 10 робочих днів від дати укладення договору 

оренди орендну плату у розмірі шести місяців оренди.
Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору 

оренди з ба лан со ут римувачем договір про відшкодування витрат 
ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю.

Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску стано-
вить шість стартових орендних плат, що становить 16920,90 грн 
без ПДВ).

Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перераху-
вання коштів на визначений в оголошені про конкурс рахунок або 
шляхом надання банківської гарантії згідно з Порядком проведення 
конкурсу.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач – Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях; 
рахунок одержувача – 37315068022001; код одержувача – 43023403; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ; 
код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний 
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право 
оренди нерухомого майна площею 72,8 м2».

Гарантійний внесок не повертається у разі якщо надані претен-
дентом матеріали відкликані після останнього дня строку для їх по-
дання.

Переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отри-
мання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто 
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі 
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним га-
рантійний внесок не повертається, договір не укладається.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок перемож-
ця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з оренд-
ної плати та перераховується до державного бюджету і ба лан со ут-
римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розра-
хунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 р. № 786.

У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були засто-
совані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати 
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність 
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду 
державного майна України «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, 
що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201.

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. Основним критерієм визначення переможця є 
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконан-
ня інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з 
кроком 5 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої 
учасниками в конкурсних пропозиціях.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 17.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 17.00.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. 

№ 26, яка розташована на другому поверсі 3-поверхового ін-
женерного корпусу, літ. «А-3», загальною площею 225,7 м2, за 
адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український державний науково-дослідний 
вуглехімічний інститут (УХІН)».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку, на 02.05.2019 становить 1 483 000,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство економічного розвитку та тор-
гівлі України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

розрахунку – червень 2019 р.) становить без ПДВ 18573,93 грн 
(орендна ставка 15 % ).

Початковою орендною платою є найбільший запропонований 
розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди по-
рівняно зі встановленою на торгах платою.

Використовувати орендоване майно для розміщення складсько-
го приміщення.

Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до 
державного бюджету та ба лан со ут римувачу – щомісяця не пізні-
ше 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу 
інфляції.

Протягом місяця після підписання договору оренди внести за-
вдаток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий мі-
сяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць 
оренди.

Майно передається в оренду строком на 2 (два) роки.
Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його при-

значення та умов договору оренди.

Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтри-
мувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на мо-
мент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт 
орендованого майна.

Протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди за-
страхувати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на 
суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, 
визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, про-
типравних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати 
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди 
орендоване майно було застрахованим, і надавати орендодавцю ко-
пію завіреного належним чином договору страхування і платіжного 
доручення про сплату страхового платежу.

Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з прове-
денням незалежної оцінки об’єкта оренди після укладення договору 
оренди (за наявності підтвердних документів).

Заборона приватизації та передачі орендованого майна в суб-
оренду.

Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору 
оренди з ба лан со ут римувачем договір про відшкодування витрат 
ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю.

Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску стано-
вить шість стартових орендних плат, що становить 111443,58 грн 
без ПДВ).

Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перераху-
вання коштів на визначений в оголошені про конкурс рахунок або 
шляхом надання банківської гарантії згідно з Порядком проведення 
конкурсу.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач – Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях; 
рахунок одержувача – 37315068022001; код одержувача – 43023403; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ; 
код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний 
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право 
оренди нерухомого майна площею 225,70 м2».

Гарантійний внесок не повертається у разі якщо надані претен-
дентом матеріали відкликані після останнього дня строку для їх по-
дання.

Переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отри-
мання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто 
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі 
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним га-
рантійний внесок не повертається.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пере-
можця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба-
лан со ут римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методи-
кою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 жовтня 1995 № 786.

У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були засто-
совані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати 
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність 
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду 
державного майна України «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, 
що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201.

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. Основним критерієм визначення переможця є 
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконан-
ня інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з 
кроком 5 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої 
учасниками в конкурсних пропозиціях.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 16.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 16.00.
 3. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 38, 

40, 43, 50, 51, 52 та частково кімн. № 45 (площею 16,00 м2), які 
розташовані на першому поверсі 3-поверхового інженерного 
корпусу, інв. № 35798, літ. «А-3», загальною площею 134,90 м2, 
за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на балан-
сі Державного підприємства «Український державний науково-
дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку, на 18.03.2019 становить 941 000,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство економічного розвитку та тор-
гівлі України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

розрахунку – червень 2019 р.) становить без ПДВ 12833,12 грн 
(орендна ставка 15 % на площі 88,6 м2 та 18 % на площі 46,3 м2).

Початковою орендною платою є найбільший запропонований 
розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди по-
рівняно зі встановленою на торгах платою.

Використовувати орендоване майно для розміщення складсько-
го приміщення.

Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до дер-
жавного бюджету та ба лан со ут римувачу – щомісяця не пізніше 15 чис-
ла місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції.

Протягом місяця після підписання договору оренди внести за-
вдаток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий мі-
сяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць 
оренди.

Майно передається в оренду строком на 1 (один) рік.
Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його при-

значення та умов договору оренди.
Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передба-
ченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, під-
тримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізич-
ного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт 
орендованого майна.

Протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди за-
страхувати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на 
суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, 
визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, про-
типравних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати 
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди 
орендоване майно було застрахованим, і надавати орендодавцю ко-
пію завіреного належним чином договору страхування і платіжного 
доручення про сплату страхового платежу.

Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з прове-
денням незалежної оцінки об’єкта оренди після укладення договору 
оренди (за наявності підтвердних документів).
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Заборона передачі орендованого майна в суборенду.
Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору 

оренди з ба лан со ут римувачем договір про відшкодування витрат 
ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю.

Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску стано-
вить шість стартових орендних плат, що становить 76998,72 грн 
без ПДВ).

Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перераху-
вання коштів на визначений в оголошені про конкурс рахунок або 
шляхом надання банківської гарантії згідно з Порядком проведення 
конкурсу.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач – Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях; 
рахунок одержувача – 37315068022001; код одержувача – 43023403; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ; 
код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний 
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право 
оренди нерухомого майна площею 134,90 м2».

Гарантійний внесок не повертається у разі якщо надані претен-
дентом матеріали відкликані після останнього дня строку для їх по-
дання.

Переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отри-
мання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто 
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі 
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним га-
рантійний внесок не повертається.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок перемож-
ця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з оренд-
ної плати та перераховується до державного бюджету і ба лан со ут-
римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розра-
хунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 р. № 786.

У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були засто-
совані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати 
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність 
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду 
державного майна України «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, 
що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201.

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. Основним критерієм визначення переможця є 
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконан-
ня інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з 
кроком 5 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої 
учасниками в конкурсних пропозиціях.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 15.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 15.00.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

1) заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені 
про конкурс;

2) документи, які підтверджують гарантійний внесок;
3) пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відпо-

відати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та 
чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, про-
позиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу);

4) інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням 
банківських реквізитів;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-
му 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;

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи 
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – плат-
ника єдиного податку (за останній звітний період).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі подаються за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу з використанням відкри-
тості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у 
конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта 
оренди (адреса, площа, назва ба лан со ут римувача) та дати і номера 
газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація 
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1 (з 
понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45).

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено за адре-
сою: м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, каб. 15.7.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та про-
позицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в 
оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до 
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для 
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи пода-
ють конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстра-
ція учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

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

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Регіо наль ному відділенні Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Харків, 
майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-76-40.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. Києву щодо 
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 – частина приміщення на 1-му поверсі діагностично-
лікувального корпусу загальною площею 3,0 м2, що перебу-
ває на балансі Державного закладу «Український спеціалізований 
диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охоро-
ни здоров’я України», за адресою: 04075, м. Київ, Пуща-Водиця, 
вул. Міська, 1а.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 30.04.2019 становить 38000,00 грн без урахування ПДВ

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство 
охорони здоров’я України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (липень 2019 року) 

становить без урахування ПДВ 283,85 грн;
мета використання: розміщення торговельного автомата, що від-

пускає продовольчі товари;
сплати гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску, стано-

вить шість стартових орендних плат 1703,10 грн без ПДВ. Гарантійний 
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на 
визначений в оголошенні 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» (далі – Порядок);

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

одержувач – Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву; рахунок 
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк 
одержувача – ДКСУ, м. Київ;

код банку одержувача – 820172; призначення платежу – гаран-
тійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на 
право оренди державного нерухомого майна – частини приміщення 
на 1-му поверсі діагностично-лікувального корпусу загальною пло-
щею 3,00 м2, що перебуває на балансі Державного закладу «Укра-
їнський спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 
Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: 04075, м. Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Міська, 1а;

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з 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 врахуванням 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 (надати підтвердні документи 
щодо сплати);

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 
та надати підтвердні документи щодо сплати завдатку. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній 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 на його вар-
тість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь 
ба лан со ут римувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і 
платіжного 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 50% до державного бюджету та 50% ба-
лан со ут римувачу;

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 пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової 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; документи, які підтверджують га-
рантійний внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у 
довільній формі за підписом керівника);

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 оголошенні 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, бульвар 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 у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день 
після дати опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевчен-
ка, 50г, Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву (кімната 
№ 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 
по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу  
на право оренди державного нерухомого майна,  
що відбувся 27.08.2019

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухо-
мого майна – частини споруди «Інженерна споруда системи охоло-
дження об’єктів ЧАЕС» загальною площею 200 тис. м2 за адресою: 
Київська область, Іванківський район, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 
1, літера «В», що обліковується на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС», 
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати 
за принципом аукціону, проведеного 27.08.2019, переможцем ви-
значено учасника – товариство з обмеженою відповідальністю «СО-
ЛАР ЧОРНОБИЛЬ», який запропонував найбільший розмір орендної 
плати за об’єкт оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного  
майна України по Київській області

1. За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулось 
20.08.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використан-
ням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом 
аукціону на право оренди приміщення № 182 площею 12,00 м2 на 
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонту-
ючих легких конструкцій (інв. № 47570); приміщення № 41 площею 
31,60 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирського терміналу «F» з швид-
комонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570), які розташовані за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, вирішено укласти 
договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «Авіакомпанія 
«Браво» (ідентифікаційний номер 32259588).

2. Конкурс на право оренди державного майна – під’їзної заліз-
ничної колії ААБАГБ703 протяжністю 2 км (інв. № 1689), що розта-
шована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь та перебуває на балансі 
ВАТ «Ірпінський Комбінат «Перемога», який було оголошено в газеті 
«Відомості приватизації» від 07.08.2019 № 32 (1260), визнано таким, 
що не відбувся, у зв’язку з неподанням заяв про участь у конкурсі.

3. За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 
21.08.2019, щодо визначення переможця конкурсу з використан-
ням відкритості пропонування розміру орендної плати за принци-
пом аукціону на право оренди державного майна, а саме: частини 
приміщення № 78 площею 25,00 м2 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (інв. № 47578), що розташована за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, та перебуває на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Дафна Мей Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 
40983974).

4. Конкурс на право оренди державного майна – частини примі-
щень № 2 площею 2,00 м2 на 1-му поверсі пасажирського терміна-
ла «D» (інв. № 47578) та частини приміщень № 2 площею 2,00 м2 на 
1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), що роз-
ташовані за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та пе-
ребувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», який 
було оголошено в газеті «Відомості приватизації» від 14.08.2019 № 33 
(1261), визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з неподанням заяв 
про участь у конкурсі.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного  
майна України по м. Києву

За результатами конкурсів щодо визначення орендаря держав-
ного нерухомого майна, проведених 19.08.2019:

на право укладення договору оренди державного майна, яке пе-
ребуває на балансі Національного авіаційного університету та знахо-
диться за адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1 (на 1-му 
поверсі будівлі 4а, літера 4а), площею 61,7 м2 конкурсною комісією 
прийнято рішення укласти договір оренди із єдиним учасником кон-
курсу – ТОВ «Смарт Документ Сервіс»;

на право укладення договору оренди державного майна, яке пе-
ребуває на балансі ДП «Український інститут інженерно-технічних 
розвідувань для будівництва» та знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Пшенична, 8, площею 390,7 м2 конкурсною комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу – ТОВ 
«Свєтпринт»;

на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна – частини стін загальною площею 2,0 м2 на 2-му та 4-му по-
верхах у гуртожитку № 2 коледжу геологорозвідувальних технологій, 
що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Літня, 25 та перебуває на 
балансі Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди 
з єдиним учасником конкурсу, цінова пропозиція якого відповідає 
умовам конкурсу: ФОП Канівець Юрій Володимирович.

ІНфОРМАЦІя ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира ЗСУ про 
проведення конкурсу на право укладання договорів оренди 
нерухомого військового майна

Назва і місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Житомира Збройних Сил Укра-
їни за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта і його місце зна хо дження: частина нежитлових 

приміщень сховища інв. № 63 площею 391,8 м2 та частина не-
житлових приміщень штабу інв. № 46 площею 312,6 м2 військо-
вого містечка № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 99.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до 
звіту про незалежну оцінку станом на 28.02.2019 – 686157 грн (без 
ПДВ), а саме: інв. № 63 – 398260 грн, інв. № 46 – 287897 грн.

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-
жавного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, 
становить 10448,53 грн за базовий місяць – травень 2019 р. 
(при застосуванні річної орендної ставки на рівні 15 % під склад-
майстерню, 18% під склад-магазин, 20% під гараж-майстерню), а 
саме: інв. № 63 – 6000,52 грн, інв. № 46 – 4448,01.

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: Квартирно-експлуатаційний 
відділ м. Житомира.

Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборо-
ни України.



12 відомості
приватизації

4 вересня 2019 року № 36 (1264)

департамент оцінки майна, майнових прав 
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ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій 
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: нежитлове вбудоване приміщення № 34 
площею 18,6 м2 на 3-му поверсі адміністративного корпусу (літ. А), 
що перебуває на балансі Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 

укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та 

Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ПП «Укртранс-С».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 1приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівни-
цтва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на 01.01.2019: відновна – 2093070,00 грн; залишкова – 159383,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 14 

площею 43,6 м2 на першому поверсі навчального корпусу (літ. А), 
що перебуває на балансі Він ницького вищого професійного училища Де-
партаменту поліції охорони.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 21020, м. Він ниця, вул. Генерала 
Арабея, 11.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – ФОП Жуковський Ю. С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівни-
цтва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на 01.06.2019: відновна – 7183,54 грн; залишкова – 3319,70 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 

тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності 
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено 

також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни на-
дання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання 
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оці-
ночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положен-
ня); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10 або 

безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення до 17.00 12.09.2019 
(включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 18.09.2019 о 10.00 у Регіо наль ному відділен-
ні Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для дові док 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої привати-
зації, окреме майно – будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля пральні 
(літ. Б), що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроа-
паратура», код за ЄДРПОУ 00232489, за адресою: 23300, Він ницька обл., 
Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул. Зарічна, 38, що перебувають на зберіганні 
Дочірнього підприємства ВАТ «Завод «АЕА», код за ЄДРПОУ 34447269.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-
ницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): –.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.01.2019: залишкова – 0.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 
площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,56 
тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності 
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено 

також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни на-
дання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання 
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оці-
ночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положен-
ня); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10 або 
безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення до 17.00 12.09.2019 
(включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 18.09.2019 об 11.00 у Регіо наль ному відділен-
ні Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для дові док 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області Регіо наль ного відділення Фонду 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: приміщення площею 13,4 м2 на першо-
му поверсі виробничого корпусу.

Ба лан со ут римувач – Хмельницька філія Державного підприємства «Він-
ницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Інститутська, 4/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій 

та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Адвокат Сапуга Юлія Володимирівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщен-

ня, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 94,0 м2 

на першому поверсі будівлі їдальні.
Ба лан со ут римувач – Він ницька філія Концерну «Військторг сервіс».
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Майборського, 10, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій 

та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Кисельова Наталія Олександрівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).

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

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

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

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-
кументацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оці-
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція 
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити 
пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно із 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. Со-
борна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 
(приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного забезпе-
чення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного 
відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інфор-
мації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у 
Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення №2-№17 
загальною площею 381,9 м2 на 4-му поверсі навчального корпусу № 
4, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного універ-
ситету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів, 9.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення 

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною 
платою за базовий місяць оренди – травень 2019 р., що становить 
10448,53 грн (без ПДВ), а саме:інв. № 63 – 6000,52 грн, інв. № 46 – 
4448,01, але не нижче ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями.

Умови проведення конкурсу:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших 

видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 

пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою 
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільо-
вим призначенням.

5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хі-
мічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали 
і речовини в орендованих приміщеннях.

6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встано-
вити прилади обліку енергопостачання, укласти прямі договори з 
постачальними організаціями.

7. Зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній 
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а 
уразі невнесення завдатку – договір оренди розривається.

8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на подання ого-
лошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності та проведення не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 
3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву 
про участь в конкурсі, документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) 
учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що щодо 
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропо-
зиції) щодо виконання умов конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі 
по оренді». Кінцевий термін приймання документів на конкурс – про-
тягом 30 днів з дня опублікування цієї інформації.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день 
(якщо він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в газеті 
у Квартирно-експлуатаційному відділі м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Дон-
цова, 20 (кімн. 15).

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел.: (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ 
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства 
оборони України про оголошення конкурсів на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони 
України, адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 
185,9 м2 першого поверху будівлі № 83, військове містечко 
№ 199, за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 
червень 2019 року становить 5395,03 грн без ПДВ. У подальшому 
орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції 
згідно із законодавством.

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за базовий 

місяць порівняно зі стартовим.
2. Використовувати орендоване майно за цільовим призначен-

ням – для розміщення благодійної організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності і стано-
вить: для частини площі, що перевищує 50,0 м2.

3. Термін дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) міся-
ців. Продовження дії договору оренди можливе за умови дотриман-
ня умов договору та вимог чинного законодавства та погодження з 
органом військового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання неза-
лежної оцінки майна протягом 10 робочих днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу.

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 орендаря протягом 15 робочих днів після підпи-
сання договору оренди встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих 
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення 
прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за кому-
нальні послуги).

9. Забезпечення зобов’язань орендаря по сплаті орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні 
плати за базовий місяць, який вноситься протягом 10 робочих днів 
з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні 
(два-три) місяці оренди.

10. Орендар не має права на приватизацію (викуп) орендовано-
го майна.

11. Страхування орендованого майна протягом 15 робочих днів 
з моменту підписання договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість, згідно зі звітом/актом про оцінку майна, на користь ба лан-
со ут римувача в порядку, визначеному чинним законодавством та 
франшиза безумовна – 0 %.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі з інформацією про засоби зв’язку з 
учасником конкурсу та відомості про претендента:

для юридичних осіб: копії установчих документів, посвідчені нота-
ріусом; довіреність, видану представнику юридичної особи з надан-
ням повноважень, та документ, що посвідчує представника юридич-
ної особи, оформлений належним чином; копію звіту про фінансові 
результати, завірену належним чином; відомості про те, що проти 
конкурсанта не порушено справу про банкрутство;

для фізичних осіб: копію виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань, посвідчену нотаріусом; Витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та копію декларацію 
про доходи, завірену належним чином;

для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забез-
печення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати та 
завдатку, додаткові пропозиції до договору оренди.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: документи для 
участі у конкурсі та пропозиції подаються в конверті з написом «На 
конкурс» із зазначенням назви конкурсанта та об’єкта оренди (адре-
са, площа) із відбитком печатки учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 5 (п’ять) 
робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день з дня 
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації». 
Додаткова інформація за телефоном (032) 226-76-53.
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Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Подільський 
науково-технічний ліцей для обдарованої молоді».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 16 приміщень. Балансова залишкова 
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення, частини будівель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 
тис.грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – По-
ложення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності 
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено 

також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни на-
дання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання 
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оці-
ночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положен-
ня); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або 
безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 12.09.2019 
(включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 18.09.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні 
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. 
Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

КиЇВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Київській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлові приміщення № 1.4.29, № 1.4.50, № 1.4.68, № 1.4.69, 
№ 1.4.100 загальною площею 251,9 м2 на 1-му поверсі термінала «D» 
та частина нежитлового приміщення № 4.2.59 загальною площею 
69,7 м2 на 4-му поверсі термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.08.2019.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
2. Приміщення № 449 та приміщення № 450 загальною площею 

7,8 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578); 
приміщення № 186 площею 3,9 м2 на 1-му поверсі пасажирського 
термінала «F» зі швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на ба-
лансі ДП «МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди.

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалеж-
ної оцінки майна.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торгового призначення.
 3. Приміщення № 24 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі аеро-

вокзалу термінала «Б» (інв. № 6909); приміщення № 25 площею 6,1 м2 
на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі 
ДП «МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди.

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалеж-
ної оцінки майна.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ПрАТ «Українська фінансова група».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торгового призначення.
 4. Приміщення № І, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 

1-12 загальною площею 63,0 м2 у будівлі їдальні (інв. № 49) за адре-
сою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває 
на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод».

Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору 
оренди.

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалеж-
ної оцінки майна.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Семида П. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торгового призначення.
  5. Майданчик 37197165.6.ЯНЖПВЛ235 загальною площею 

3000 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 54/2, що пе-
ребуває на балансі Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобиль-
ський спецкомбінат».

Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору 
оренди.

Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалеж-
ної оцінки майна.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «ЕКО.СМАРТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
6. Частина приміщення № 8 на 1-му поверсі пасажирського термі-

нала «D» (інв. № 47578) загальною площею 3,6 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.08.2019.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Лавренюк Є. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіо наль ного відділення Фонду 

по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду 
від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання ро-
біт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також 
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений 
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки зе-
мельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівни-
ка суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необ-
хідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазна-
ченням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться 
в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної 
служби Регіо наль ного відділення Фонду по Київській області не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 19.09.2019 об 11.00 у Регіо наль ному відділенні 
Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 
50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду 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: вбудовані нежитлові приміщення загаль-
ною площею 16,9 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 9.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 2.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Туряб О. І.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової будівлі гур-

тожитку загальною площею 60,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, 

м. Угнів, вул. Б. Хмельницького, 8.
Ба лан со ут римувач: Державний навчальний заклад «Угнівський аграрно-

будівельний ліцей».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Сокальський р-н, 
м. Угнів, вул. Б. Хмельницького, 8.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі за-

гальною площею 80,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львів-

ська, 1а.
Ба лан со ут римувач: Управління агропромислового розвитку Городоцької 

рай адміністрації Львівської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, 
вул. Львівська, 1а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-

міщення № 1 на першому поверсі будівлі кузні загальною площею 
100,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 116.
Ба лан со ут римувач: ВПУ № 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 116.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Заболотний В. Л.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-

ною площею 103,8 м2 на першому поверсі будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а.
Ба лан со ут римувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірю-

вальних і управляючих систем».
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 відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Чорній Н. С.

 6. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину № 30 загальною пло-
щею 154,7 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Ста-
ричі, вул. Шептицького, 17а.

Ба лан со ут римувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, 
с. Старичі, вул. Шептицького, 17а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «Віста 1».
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 

181,4 м2 на цокольному поверсі будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ів. Блажкевич, 14.
Ба лан со ут римувач: Львівське міжрегіо наль не вище професійне училище 

залізничного транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ів. Блажкевич, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Процків Р. І.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі, а саме: котельня літ. 

«К-1» площею 54,7 м2, склад літ. «О-1» площею 242,9 м2, малярка літ. 
«Н-1» площею 463,7 м2, навіс літ. «П-1» площею 456,4 м2, виробничий 
будинок літ. «З-2» площею 1348,7 м2, загальною площею 2566,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 150.
Ба лан со ут римувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська, 150.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «СО ГРУП».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 9’ 

за планом) площею 15,5 м2 на першому поверсі адмін будинку відді-
лення «Чоп» філії УДП «Укрінтеравтосервіс – Закар паття».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 
с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд.2.

Ба лан со ут римувач: Філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українсько-
го державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

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

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд.2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю спіль-
не українсько-російсько-німецьке підприємство «РЕВАЙВЕЛ-ЕКСПРЕС».
 10. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі ПС шахти № 4 площею 

74,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Новово-

линськ, вул. Луцька, 1в.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємства «Регіо наль ні електричні 

мережі».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних відно-

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

лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: 45400, Волинська обл., м. Ново-
волинськ, вул. Луцька,1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТВП «Роксолана».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення 

до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована макси-
мальна 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 – 7, 9, 10 – 3000,00 грн; для об’єкта № 8 – 5000,00 грн.

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

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є: для № 1, 9 – приміщення, частини будівель (адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів громадського харчування тощо); для № 2, 3 – споруди, передаваль-
ні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; 
для № 4, 5, 7, 10 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість); для об’єкта № 6 – окремі будівлі 
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, 
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 8 – неру-
хомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше 
видів функціонального призначення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього на-
пряму «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) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно 
з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з 
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».
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Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з 
дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ним відділенням Фонду 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.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності, який буде залучений до проведення  
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: готель «Лісова пісня» (будівля готелю) за-
гальною площею 5774,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Ковель, бульв. 
Лесі Українки, 12.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом викупу.

Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (033) 224-34-77 (відділ 
приватизації та оціночної діяльності Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Волинській області).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповне-

ння до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в I півріччі 
2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання пере-
можця, – 7700,00 грн.

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

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього на-
пряму «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) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно 
з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по 
кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з 
дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих 
дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
255-38-55.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: готель «Світязь» (будівля готелю) загальною 
площею 7896,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. На-
бережна, 4.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом викупу.

Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (033) 224-34-77 (відділ 
приватизації та оціночної діяльності Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Волинській області). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lviv@spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, За-

карпатській та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповне-

ння до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в I півріччі 
2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання пере-
можця, – 7700,00 грн.

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

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього на-
пряму «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) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у роз-
ділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно 
з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 
наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по 
кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з 
дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих 
дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032) 255-41-71,  
255-38-55.

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду 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. Най ме ну вання об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 
(955360.1.ААБАЛД733).

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ба лан со ут римувач 
відсутній; зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Же-
ребкове, вул. Привокзальна, 4.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням 
стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Факс замовника конкур-
су (048) 731-40-43. Електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналі-
тичним обліком: 1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 

Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012, м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна по об’єкту оцінки вище 7740 грн комісією з конкурсного відбору не 
розглядатимуться.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: Корпус млину (літ. А) загальною 

площею 636,7 м2 (площа забудови – 751 м2), який у процесі привати-
зації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібо-
продуктів».

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ба лан со ут римувач 
відсутній; зберігач – ТОВ «Курортстрой».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, смт Са-
рата, вул. Мельнична, 77.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням 
стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Факс замовника конкур-
су (048) 731-40-43. Електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналі-
тичним обліком: 1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 

Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012, м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна по об’єкту оцінки вище 7740 грн комісією з конкурсного відбору не 
розглядатимуться.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною 

площею 256,5 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Дністров-

ський».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н, 

с. Новоградківка, вул. Центральна, 57.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням 
стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Факс замовника конкур-
су (048) 731-40-43. Електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналі-
тичним обліком: 1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.08.2019.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 

Фонду по Одеській та Миколаївській області (65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна по об’єкту оцінки вище 7740 грн комісією з конкурсного відбору не 
розглядатимуться.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції 
наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з кон-
курсного відбору викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаут-
ська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та 
контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й 
поверх, кімн. 1113) до 16.00 13.09.2019. На конверті потрібно зробити від-
мітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазна-
чити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. 
Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 19.09.2019 об 11.00 у Регіо наль ному відділен-
ні Фонду по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15, кімн. 503. Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 
(048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

  1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 
28,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а.
Ба лан со ут римувач: Політехнічний технікум Конотопського інституту Сум-

ського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Сиваш Т. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 34,24 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корса кова, 2.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «НЕТКРЕКЕР».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального 

площею 2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Миру, 25.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хижняк Є. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального 

площею 2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, просп. Шевченка, 15.
Ба лан со ут римувач: Машинобудівний коледж Сумського державного 

університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хижняк Є. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
  5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. м. Немоло-

та, 12.
Ба лан со ут римувач: Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

інституту Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, ав-

томатів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 72,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а.
Ба лан со ут римувач: Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Костирко В. Г.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, вироб ничо-

складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
  7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 

10,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39.
Ба лан со ут римувач: Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Янчук І. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
  8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2 .
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, просп. Шевченка, 15.
Ба лан со ут римувач: Машинобудівний коледж Сумського державного 

університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, ав-

томатів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
  9. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, ав-

томатів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
  10. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108.
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Ба лан со ут римувач: Сумський будівельний коледж.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, ав-

томатів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
  11. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 

107,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Харківська, 38.
Ба лан со ут римувач: Полтавське казенне експериментальне протезно-

ортопедичне підприємство.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «САНТЕХОПТ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 12. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 

45,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1.
Ба лан со ут римувач: Сумська філія Державного регіо наль ного проектно-

вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «ФРОСТЛЕНД».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
  13. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 

134,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Героїв Май-

дану, 29.
Ба лан со ут римувач: Управління охорони поліції в Сумській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: Виконавчий комітет Лебединської міської 

ради.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Путивль, вул. Миколи Ма-

клакова, 80.
Ба лан со ут римувач: Путивльський коледж Сумського національного 

аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення догово-

ру оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сум-

ській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Анчина А. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громад-
ського харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 15. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквар-

тирний житловий будинок № 1.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 

років Перемоги, 21.
Мета оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання.
Запланована дата оцінки: 31.08.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-

дарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та Платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення Фонду по 

Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будів-

ництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 000,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 

які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених роз-
ділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та 
подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інфор-
мація про претендента подаються за формами, встановленими в додатках 
3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазна-
чати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурс-
ною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні про-
позиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо наль-
ного відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: 
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 
20.09.2019 включно.

Конкурси відбудуться 26.09.2019 о 10.00 у Регіо наль ному відді-
ленні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. 
Небесної Сотні, вул. Леніна, 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, 
кімн. 404.

Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 
1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду 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: об’єкти газорозподільної системи, влас-
ником якої є держава та які обліковуються на балансі оператора газо-
розподільної системи ПАТ «Житомиргаз».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівський, 
Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Малин-
ський, Чуднівський, Попільнянський райони.

Мета проведення оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Теле-

факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 9876 од.: 9840 – інженерні споруди, 36 – 
рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2011.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
180496,548 тис. грн станом на 31.12.2011.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): 11216 од.: 11177 – інженерні споруди, 10 – 
інше майно (речі), 29 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
240350,009 тис. грн станом на 31.12.2016.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наяв ності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 

31.12.2016.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

169 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функ-

ціонального призначення, транспортні засоби.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкти газорозподільної системи, влас-

ником якої є держава та які обліковуються на балансі оператора газо-
розподільної системи ПАТ «Коростишівгаз».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростишівський 
район.

Мета проведення оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Теле-

факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): 121 од.: 10 – будівлі, 101 – інженерні споруди, 
2 – рухоме майно (автомобілі), 8 – інше майно (речі) станом на 31.12.2011.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
2755,293 тис. грн станом на 31.12.2011.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): 148 од.: 12 – будівлі, 134 – інженерні споруди, 
2 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
240350,009 тис. грн станом на 31.12.2016.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 та 

31.12.2016.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

30 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функ-

ціонального призначення, транспортні засоби.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика площею 12,21 м2 

(реєстровий номер 04713033.93ХХМНОВ120), що перебуває на балан-
сі Виробничого підрозділу «Житомирська дистанція колії регіо наль ної філії 
«Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-
Волинський р-н, дільниця Коростень – Шепетівка, станція Колодянка, 357 
км, ПК5 в смузі полоси відводу залізниці.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.

Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Теле-
факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функ-

ціонального призначення.
 4. Назва об’єкта оцінки: естакада.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 

конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Цюпа В. Я.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функ-

ціонального призначення.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля насосної станції другого підйому 

«Р-1» площею 145,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 

конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ГО «Рівненська обласна федерація тайського 
боксу».

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 

інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної 

площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які по-
даються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки по об’єктах 
№ 3 – 5, та 20 календарних днів по об’єктах № 1 – 2.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, 
на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті», 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 по-
дає конкурсну документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській областях о 12.00 через 14 днів після опубліку-
вання цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з 
діловодства Регіо наль ного відділення Фонду 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.

ЧЕРКАСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Черкаській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 

адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру загальною пло-
щею 46,41 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський національ-
ний університет імені Б. Хмельницького.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Цвіркун Т. В.
Дата оцінки: 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адмінбудівлі за-

гальною площею 36,81 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Черкаській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Чер-

каської обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шульга А. П.
Дата оцінки: 31.08.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове частина адміністративної бу-

дівлі з прибудовами площею 41,9 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державна установа 

«Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Петра Дорошенка, 34а м. Чиги-
рин, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою».

Дата оцінки: 31.08.2019.
  4. Назва об’єкта оцінки: частина будинку санітарно-епіде міо-

логічної станції з тамбуром та входом в підвал загальною площею 
528,7 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державна установа 
«Черкаський обласний лабораторний центр Міністерство охорони здоров’я 
України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Суровцова, 6, м. Умань, Чер-
каська область.

Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук С. В.
Дата оцінки: 31.08.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
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прийнято рішення  
про приватизацію

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказів про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях від 28.08.2019 № 12/01-115-РП внесено зміни до наказу Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій 
області від 11.01.2019 № 13 «Про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації – окремого майна, розташованого за адресою: Запорізька 
область, м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4», а саме: назву об’єкта 
малої приватизації викладено у такій редакції: «Будівля інституту літ. А-3 
площею 2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) 
(інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, во-
рота № 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 м2 (інв. № 10009049); 
замощення ІІ, площею 929 м2 (інв. № 10009050); тепловий лічиль-
ник S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08» 
(інв. № 10007636), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4 та знаходиться на балансі ДП «НЕК 
«Укр енерго» (код за ЄДРПОУ 00100227).».

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 28.08.2019 № 12/01-116-РП внесено зміни до наказу Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській 
області від 17.01.2019 №12/01-10-РП «Про прийняття рішення про 
приватизацію нежитлової будівлі», а саме: назву об’єкта державної 
власності викладено у такій редакції: «13/25 частин нежитлової будівлі 
літ. А площею 494,7 м2 з естакадами літ. а та літ. а1.».

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 28.08.2019 № 12/01-117-РП внесено зміни до наказу Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській об-
ласті від 25.04.2018 №12/01-58-РП «Про прийняття рішення про при-
ватизацію групи інвентарних об’єктів», а саме: назву об’єкта держав-
ної власності викладено у такій редакції: «Група інвентарних об’єктів у 
складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 м2, 
сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази 
ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, 
склад літ.СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1, загальною площею літ. 531,9 м2, навіс 
літ. СЇІV -1, склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, 
склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, 
внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління 
ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання 
зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне 
обладнання – 163 од., що розташована за адресою: 49055, м. Дніпро, 
вул. Будівельників, 34 та знаходиться на балансі АТ «Дніпровський ма-
шинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14313332).».

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 28.08.2019 № 12/01-118-РП внесено зміни до наказу Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській 
області від 16.07.2018 № 12/01-99-РП «Про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності», а саме: назву об’єкта дер-
жавної власності викладено у такій редакції: «9 одиниць автотранспорт-
них засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв.№110002); ЗІЛ-157 
д/н 87-95 ДНЗ (інв.№110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв.№110004); 
ЛАЗ-52523 д/н 29-84ЯАА (інв.№208004), перереєстрований на 
№АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв.№210086), перереєстро-
ваний на №АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 №31-07АА) 
(інв.№408005), перереєстрований на №АЕ9521АА; ЛІАЗ -677 д/н 54-
04 ДНУ (інв.№410075), перереєстрований на №АЕ9516АА; ЛІАЗ-5256 
д/н 49-77 ДНУ (інв.№510081), перереєстрований на №АЕ9517АА; 
ЛАЗ-5256 №17308АА (6624ДНУ) (інв.№510084), перереєстрований 
на №АЕ9517АА.».

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 23.08.2019 
№ 00290 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Харківській області від 27.03.2019 № 590 
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», 
а саме: визначено спосіб приватизації об’єкта малої приватизації окре-
мого майна – залізнична колія від станції Куряж, інв. № 163, реєст ровий 
номер 05471230.1.АААЖБЖ415, місцезнаходження: Харківська обл., 
Дергачівський р-н, с. Подвірки – продаж на аукціоні без умов.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 29.08.2019 
№ 00306 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності: окреме майно – нежитлові будівлі гаражів за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3. Балансоутримувач – Наці-
ональний банк України (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032106).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 29.08.2019 
№ 00307 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності: окреме майно – будівля гаража за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219. Балансоутримувач – Національ-
ний банк України (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032106).

ЧЕРКАСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Черкаській області від 02.09.2019 № 89-МП прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної влас-
ності: окреме майно – нежитлове приміщення (вбудоване приміщення 
в багатоповерховий будинок (насіннєва інспекція) загальною площею 
133,0 м2 (Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Суворова, 3) шляхом 
продажу на аукціоні. Балансоутримувач – ПАТ «Монастирищенський 
машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ: 00255289).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Черкаській області від 02.09.2019 № 90-МП прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: 
окремого майна – приміщення третього та четвертого поверхів адмі-
ністративної будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною площею 1027,9 м2 
(18007, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Одеська, 8) шляхом продажу 
на аукціоні з умовами, балансоутримувач – Державне підприємство 
«Конструкторське бюро «Інфорт», код за ЄДРПОУ 31489877.

оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, 
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 
12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій-
ними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з За-
коном України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до регіо наль ного відділення кон-
курсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити на-
зву 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 докумен-
тацію) 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 визна-
чено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання 
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент 
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 
до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, 
що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду 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 пунктом 5,7 розділу ІІI Поло-
ження про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні 
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за 
групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, май-
данчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв), – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використо-
вуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення. Пропозиції 
щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – ка-
лендарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіо наль ного 
відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 19 вересня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 25 вересня 2019 року об 11.00 в Регіо наль ному 

відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Чернігівській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик для розміщення приймально-
передавального обладнання 1 оператора мобільного зв’язку (1/5 час-
тина башти радіорелейної лінії зв’язку).

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Відокремлений під-
розділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК» «Енергоатом».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.

Дата оцінки: 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

8,8 м2 першого поверху адміністративної будівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 

ДФС у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Ки-

ївська, 214.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гордієнко О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговель-
ного призначення та приміщення закладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.08.2019.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 44,1 м2 на 

першому поверсі адмінбудівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 

статистики у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чер-

нігівський шлях, 7.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бабенко А. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговель-
ного призначення та приміщення закладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.08.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,86 м2 

одноповерхової адміністративної будівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Регіо наль ний сервіс-

ний центр МВС України в Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чер-

нігівський шлях, 85в.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Полікомбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 

приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговель-
ного призначення та приміщення закладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.08.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Чернігівській 

області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 

оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Поло-
ження).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 
розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та 
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні Фонду по Чернігів-
ській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації 
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо наль ного 
відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, 
просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. Києву про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана найбіль-
ша ціна надання 

послуг з оцінки/грн

1 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Ю.
Іллєнка, 81 (літ. 
«А»)

Генеральна 
дирекція ДКВС 
України

АБ «Укргаз-
банк»

31.08.19

4500

2 Нежитлове 
приміщення 

34,4 м. Київ, 
вул. Борщагів-
ська, 193

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ФОП Кокі-
на С. О.

31.08.19

4500

3 Нежитлове 
приміщення 

106,4 м. Київ, просп. 
В. Лобановсько-
го, 51 (літ. «А»)

ДП «НДІБВ» ФОП 
Фаб’як Т. М.

31.08.19

5500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

1 Частина даху 
та технічного 
поверху

6,0 (в 
т. ч. 4,0 
та 2,0)

м. Київ, бульв. 
Дружби Наро-
дів, 28

Міністерство еко-
номічного роз-
витку і торгівлі 
України

ТОВ «ІНТЕР-
ТЕЛЕКОМ»

31.07.19

4500

2 Нежитлові 
приміщення

210,4 м. Київ, 
вул. Виборзь-
ка, 70/44

АТ «Перший київ-
ський машинобу-
дівний завод» 

ПП «Гарант-
Енерго»

31.07.19

6000

3 Нежитлове 
приміщення 

95,0 м. Київ, 
вул. Ніжин-
ська, 29-Д

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ПП «СТАР-
ПОЛ»

31.08.19

5500

4 нежитлове 
приміщення 

19,1 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса Украї-
ни» ДУС

ДП «ПРЕСА» 31.07.19

4500

5 Частина даху 
та технічного 
поверху

10,13 
(у т. ч. 
5,0 та 
5,13)

м. Київ, просп. 
Науки, 26, гур-
тожиток № 5

Національний 
університет хар-
чових технологій

ТОВ «лайф-
селл»

31.07.19

4500

6 Частина даху 
та технічного 
поверху

9,0 (в 
т. ч. 3,0 
та 6,0)

м. Київ, просп. 
В. Лобанов-
ського, 51 
(літ. «Е»)

ДП «НДІБВ» ТОВ «лайф-
селл»

30.06.19

4500

7 Нежитлове 
приміщення 

10,0 м. Київ, вул. Б. 
Хмельницько-
го, 8/16

Українське націо-
нальне інформа-
ційне агентство 
«Укрінформ»

ТОВ «ІНТЕР-
ТЕЛЕКОМ»

31.07.19

4500

Конкурси відбудуться 18 вересня 2019 року о 15.00 в Регіо наль-
ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 12 вересня 2019 року за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний 
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний 
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі 
СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 18 вересня 2019 року», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено про-
вадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним на-
прямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у 
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, части-

ни приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 
4 додатку 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного по-
верху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.


