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Управління підготовки 
до приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Окреме майно – адміністративний корпус загальною площею 1974,2 м2, який розта-
шований за адресою: 23600, Він ницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2Б, що пере-
бував на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908, 
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні 
із зниженням стартової ціни, – Тарасовим Андрієм Івановичем, РНОКПП 2610803612, 
за ціною 354 000,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
59 000,00 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч грн 00 коп.).

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні зі зниженням стартової ціни

Регіо наль ним відділенням укладено з фізичною особою – Сорокою О. М. договір 
купівлі-продажу об’єкта державної власності – склад ВР загальною площею 202,4 м2, 
що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний завод (код за ЄДРПОУ 14310170) та 
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 
10б. Ціна продажу об’єкта – 18 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 3 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів  
продажу об’єкта державної власності

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.01.2020 № 12/01-01-ЗВП затвер-
джено результати продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначен-
ня – «Шаховий клуб», що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави, 4. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізич-
ною особою – Пріміною Аліною Валеріївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні 
з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу – 123 600,00 гривень, у тому числі ПДВ – 
20 600,00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Регіо наль не відділення уклало з фізичною особою – підприємцем Луговим Андрієм 
Петровичем договір купівлі-продажу шляхом викупу об’єкта державної власності – нежит-
лова будівля літ. А загальною площею 279,3 м2; вимощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 
3, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 
2Б. Ціна продажу об’єкта – 127 753,37 грн (сто двадцять сім тисяч сімсот п’ятдесят три 
гривні 37 коп.), у тому числі ПДВ – 21 292,23 грн (двадцять одна тисяча двісті дев’яносто 
дві гривні 23 коп.).

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього державного під-
приємства «Броварський оптовий ринок», місце зна хо дження якого: Київська область, 
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26-А, приватизовано шляхом продажу на аукціоні без 
умов юридичною особою – ТОВ «АТРЕЯ» (код ЄДРПОУ 40241795). Ціна продажу об’єкта 
становить 53 400 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 8 900 000,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації державної власності

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 площею 20,2 м2 за адресою: 
Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управ-
ління Державної казначейської служби України Львівської області. Приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа Малькова Ірина Володимирівна, 
ціна продажу – 96 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 16 000,00 грн.

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 площею 26,8 м2 за адресою: 
Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управ-
ління Державної казначейської служби України Львівської області. Приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа Малькова Ірина Володимирівна, 
ціна продажу – 96 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 16 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації комунальної власності

Окреме майно – нежитлове приміщення (I поверх ) площею 61,9 м2 за адресою: Львів-
ська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира,15, що перебуває на балансі Кому-
нального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ВІП Галичина», 
ціна продажу – 289 404,00 грн, у тому числі ПДВ – 48 234,00 грн.

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Червоноград, вул.Сокальська,1, що перебуває на балансі Комунального підприєм-
ства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. Покупець – фі-
зична особа Жигайло Руслан Іванович, ціна продажу –113 458,80 грн, у тому числі ПДВ – 
18 909,80 грн.

Фонд державного 
майна Украї ни – 
національний оператор 
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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продаж об’єктів малої приватизації

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової житлової забудови 
у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2,  
який обліковується на балансі ДП «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька  
атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h   
об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова 
у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський,  
буд. 6, кв. 1, кв. 2.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
до складу об’єкта приватизації входить: БД-13/1 (1 черга): БД-13/1 Літ. – А-2; підвал – 

пд. БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 – Літ. А-2; підвал – пд.
Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 44 %. Фізичний знос – 

40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий та холодний водопровід, кана-
лізація, вентиляція, телефонізація та інші мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови першої черги м. Енерго-
дар, у кварталі, який обмежений вул. Молодіжна, вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт 
приватизації знаходиться поряд з автовокзалом та недалеко від залізничного вокзалу й 
центрального міського ринку м. Енергодар, біля храму та поряд із трасою. Об’єкт привати-
зації являє собою двоквартирний житловий блок – будинок БД-13/1, БД -13/2. Фундамен-
ти – стрічкові із блоків ФС. У підвальній частині – стіни із блоків ФБС. Перекриття підвалу із 
залізобетонних пустотних плит. Підлога у підвалі – бетонна підготовка. На першому поверсі 
виконано: стіни зі шлакоблоку, облицьовані цеглою, перегородки зі шлакоблоку і цегли. Ви-
конано перекриття над першим поверхом. На 2-му поверсі виконано стіни. Перекриття не 
закінчене. Виконана кладка стін і вентиляційних шахт горищного приміщення. Усередині 
будинку – сходові щаблі по металевих косоурах. Двері та вікна відсутні.

По об’єкту приватизації виконано тільки загально-будівельні (будівельно-монтажні) 
роботи щодо зведення коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею: 0,0692 га, кадастровий 
номер земельної ділянки 2312500000:06:012:0105, цільове призначення – для іншої житлової 
забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження прав на земельну ділянку відсутні. Право власності 
оформлено за державою Україна в особі Запорізької обласної державної адміністрації.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 19 лютого 2020 року. Час прове-
дення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою 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, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами; аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кож-
ного 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 аукціоні за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – ма-
лоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга), 
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 
6, кв. 1, кв. 2, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Енер-
годар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, має відповідати вимогам, передбаченим стат-
тею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, 
та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 901 584,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950 792,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 950 792,00 грн
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 190 158,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 079,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 95 079,20 грн.
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Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіо наль ному відділенню Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на 
проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн без урахування ПДВ протя-
гом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – малопо-
верхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, протягом п’яти років з дня перехо-
ду права власності та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог 
чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях , код 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях , код 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок № UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. 061 226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта привати-

зації: Грійова Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 17.01.2020 № 12/1-32.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000110-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19 015,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 507,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9 507,92 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-15/1 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, який обліковується 
на балансі ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька 
атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h  
об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова 
забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга), розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,  
пров. Таврійський, буд. 10.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-

ватизації: до складу об’єкта приватизації входить: малоповерхова житлова 
забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга): БД-15: Літ. А-2; прибудова – 
Літ. а; прибудова – Літ. а1; ганок – Літ. а2; прибудова Літ. А-1; прибудова 
Літ. А1-1; ганок – а3; підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 – мс.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 45,22 %. 
Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий 
та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші 
мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови першої 
черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Молодіжна, вул. Ко-
зацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації знаходиться поряд з ав-
товокзалом та недалеко від залізничного вокзалу й центрального міського 
ринку м. Енергодар, біля храму та із трасою. Під’їзд до будинку по дорозі 
зі асфальтобетонним покриттям. По периметру будівельного майданчика 
металева огорожа із сітчастих панелей. Об’єкт приватизації являє собою 
двоповерховий цегляний житловий блок – будинок. Фундаменти – стрічкові 
із блоків ФС. У підвальній частині й гаражному приміщенні стіни із блоків 
ФС. Перекриття підвалу із залізобетонних пустотних плит. Підлога у підва-
лі – бетонна підготовка. На першому та другому поверхах виконано: стіни 
зі шлакоблоку, облицьовані червоною цеглою, перегородки зі шлакоблоку і 
червоної цегли. Перекриття – залізобетонні пустотні плити. Виконана кладка 
стін і вентиляційних шахт горищного приміщення. Усередині будинку – схо-
дові щаблі по металевих косоурах. Ґанок – із цегли й бетонних щаблів. Двері 
та вікна відсутні. Роботи з консервації об’єкта не проводились.

По об’єкту приватизації виконано тільки загально-будівельні (буді-
вельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею: 0,0740 
га, кадастровий номер земельної ділянки 2312500000:06:012:0106, цільове 
призначення – для іншої житлової забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження 
прав на земельну ділянку відсутні. Відомості про обмеження у використання 
земельної ділянки в Державному земельному кадастрі не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 19 лютого 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умова-
ми; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною тор-

говою 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 аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій 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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-15/1 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 10, здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька 
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» із змінами, та довести відсутність ознак, перед-
бачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 037 397,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 518 698,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 518 698,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 103 739,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51 869,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 51 869,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіо наль ному відділенню Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на 
проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн без урахування ПДВ протя-
гом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – малоповер-
хової житлової забудови у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга), що розташо-
ваний за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 
10, протягом п’яти років з дня переходу права власності та ввести його в 
експлуатацію з дотриманням вимог чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях , код 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок № UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 10.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. 061 226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 

Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 17.01.2020 № 12/1-31.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000130-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 373,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 186,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 186,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна у складі: гараж літ. Б, площею 
38,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Окреме майно у складі: h  гараж літ. Б, площею 38,1 м2, 
що розташований за адресою: Запорізька обл.,  
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-

ватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні міста Оріхів. Га-
раж має один відокремлений вхід. Навколо гаража виконано асфальтне 
замощення. Інженерне забезпечення – електропостачання. Рік побудо-
ви – 1950. Технічний стан гаража задовільний.

Кадастровий номер земельної ділянки 2323910100;01;011;0067, пло-
щею 0,0069 га; цільове призначення – для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; обтя-
ження прав на земельну ділянку відсутні; право постійного користування 
земельною ділянкою зареєстроване за Головним управлінням статистики 
у Запорізькій області.

Дані про ба лан со ут римувача: окреме майно перебуває на балансі Голов-
ного управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.

Місце зна хо дження ба лан со ут римувача: 69600, Запорізька обл., м. За-
поріжжя, просп. Соборний, 75.

Контактна особа Тіхомірова Наталія Іванівна – начальник відділу ста-
тистики в Оріхівському районі Головного управління статистики у Запо-
різькій області, тел. 0614-4-40-13.

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

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 24 лютого 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів 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 електрон ному аукціоні з умова-
ми; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною тор-
говою 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 аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій 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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: га-
раж літ. Б, площею 38,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, ба лан со ут римувач – Головне 
управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізь-
ка обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, перед-
бачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 62 595,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 297,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 31 297,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 259,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 129,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 129,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення оцінки об’єкта приватизації у 
розмірі 3 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення 
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 внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

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

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати ПІБ покупця, № та дату 

договору купівлі-продажу, за що надійшли кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

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

Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати ПІБ покупця, № та дату 

договору купівлі-продажу, за що надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Оріхівський р-н, 
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а. 

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд.6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк 

Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 17.01.2020 № 12/1-33.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 625,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни 312,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 312,98 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу  
літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований  
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,  
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, ба лан со ут римувач –  
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі: h  будівля клубу літ. А, інв. № 10002, 
площею 246,3 м2, розташоване за адресою: Запорізька обл., 
Вільнянський р-н, с. Дніпровка,  
вул. Паторжинського, 76
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-

ватизації: нерухоме майно розташоване на центральній вулиці с. Дніпровка 
Вільнянського району близько до виїзду із села. У найближчому оточенні 
знаходиться житлова приватна забудова. Будівля клубу літ. А – одноповер-
хова з ґанком, цегляна. Будівля має три окремих входи. Один зі сторони 
центрального фасаду, два входи – в допоміжне приміщення (гараж) зорієн-
товані зі сторони центрального та бокового фасадів, облаштовані у вигляді 
металевих дверей і воріт із можливістю в’їзду автотранспорту. Інженерні 
мережі в будівлі відсутні. Знос становить 40 %. Рік побудови – 1940.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастро-
вий номер не присвоєно.
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Дані про ба лан со ут римувача: окреме майно перебуває на балансі 
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103. Місце зна хо-
дження ба лан со ут римувача: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н,  
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40. Контактна особа Ільницький Олек-
сандр Васильович – заступник директора ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», 
тел. 066-99-55-124.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням 
стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 25 лютого 2020 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 про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 
умов; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною тор-
говою 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 аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій 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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: 
будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Патор-
жинського, 76, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька 
обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, має від-
повідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 258 911,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 129 455,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 129 455,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 25 891,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 945,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 945,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в 
ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати ПІБ покупця, № та дату 

договору купівлі-продажу, за що надійшли кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код в 
ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати ПІБ покупця, № та дату 

договору купівлі-продажу, за що надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 
до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський 
р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк 

Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження прото-
колу аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: наказ РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
21.01.2020 № 12/1-36.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000013-3.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять);

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 589,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни 1 294,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 294,56 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про проведення продажу на електрон ному аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу 
(механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2,  
будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А′) 
загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів 
(бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, 
замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу 
(механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля 
адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною 
площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) 
загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення І.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Полі-

графістів, 10-а.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Об’єднана компанія  
«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468).

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: будівля головного 
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля 
адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною площею 
819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 
561,6 м2, огорожа № 1, замощення І. Технічний стан – задовільний. За до-
говором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до дер-
жавної власності, від 31.07.2013 № 36-34 комплекс нежитлових будівель 
та споруд, а саме: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) 
загальною площею 5 393 м2, будівля АБК (АБК, літ. А, А′) загальною площею 
812,4 м2, бокс для автомобілів збірний (бокс, літ. В) загальною площею 
561,6 м2, передано в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Олександрійська ливарна компанія» до 30 червня 2019 року включно.

Відомості про земельну ділянку: площа – 1,6679 га; кадастровий номер: 
3510300000:14:636:0020; цільове призначення – для цілей підрозділів 11.01-
11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного 
фонду, для обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд; пе-
редано в оренду ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» до 24.05.2046. 
Межею цієї земельної ділянки є огорожа № 1 даного об’єкта приватизації. 
Згідно з абзацом четвертим частини шостої статті 26 Закону України «Про 
приватизація державного і комунального майна»: «Приватизація окремо 
стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді 
або постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового 
припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права 
постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для об-
слуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. 
Власник такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з 
покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно 
до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації 
покупцем права власності на об’єкт приватизації».
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2020 року, час про-

ведення визначається електрон ною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умо-

вами, 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 аукціоні 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 об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. 
Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля адміністративно-побутового 
корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для 
автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, за-
мощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державно-
го підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код  
ЄДРПОУ 39244468), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. 
Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля адміністративно-побутового 
корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для ав-
томобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, замо-
щення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 
39244468), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 956 044,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 478 022,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 478 022,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 495 604,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 247 802,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 247 802,20 грн.
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, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків 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 подається заява на участь у приватизації.

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

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 
3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 
календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у 
складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною 
площею 5 393 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, 
А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) 
загальною площею 561,6 м2, огорожа №1, замощення І, розташованого за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468).
4. Додаткова інформація

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

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

Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

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

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, вул. Центральна, 
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 

18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина 
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса 
електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 20.01.2020 № 12/01-12.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000002-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 
(двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 49 560,44 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 24 780,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 24 780,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – частина будівлі – 
А загальною площею 217,8 м2, будівлі – Б, б, В, Г, Д, огорожа 
№ 1-2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а та перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Дніпропетровській області 
(код ЄДРПОУ 02359946)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  частина будівлі – А 
загальною площею 217,8 м2, будівлі – Б, б, В, Г, Д,  
огорожа № 1-2.
Інформація про об’єкт: частина будівлі – А загальною площею 217,8 м2 

(1964 року побудови), будівлі – Б (239,7 м2, 1974 року побудови), б (ґанок), 
В (сарай, 39,04 м2), Г (вбиральня, 6,34 м2), Д (гараж, площа 19,5 м2, 1964 
року побудови), огорожа № 1-2.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1807632012124.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: земельна 

ділянка у розмірі 0,1477 га, на якій знаходиться об’єкт, згідно з Державним 
актом на право постійного користування землею від 20.11.2002 серія ІІ-ДП 
№ 002621 належить Павлоградському районному відділу статистики.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: по об’єкту 
укладено три договори оренди:

1. Договір оренди від 26.12.2012 № 12/02-5127-ОД, орендар – ФОП 
Штепа В. М., орендована площа – 39,04 м2, орендна плата за серпень 
2019 р. – 782,68 грн, строк дії договору – до 23.11.2021.

2. Договір оренди від 03.09.2018 № 12/02-6662-ОД, орендар – Бла-
годійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія батьківський 
дім», орендована площа – 321,3 м2, орендна плата за серпень 2019 р. – 
2912,3 грн, строк дії договору – до 02.08.2021.

3. Договір оренди від 16.01.2019 № 12/02-6685-ОД, орендар – Бла-
годійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія батьківський 
дім», орендована площа – 162,04 м2, орендна плата за серпень 2019 р. – 
3567,34 грн, строк дії договору – до 15.12.2021.

Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління статистики 
у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946).
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 лютого 2020 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою від-
повідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для прода-
жу 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 сис-
темою 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 покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 1 508 300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 754 150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 754 150,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахову-

ється податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 10 % 

стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 150 830,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 75 415,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 75 415,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
відшкодування регіо наль ному відділенню послуг незалежного оцінюва-

ча, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, 
у розмірі 9 500,00 грн (дев’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) в місячний 
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 внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

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

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою 
домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.
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Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації аукціо-
ну – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 
16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, 
тел. (044) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 21.01.2020 № 12/01-13-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000129-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних 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 кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 15 083,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 541,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 7 541,5 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які ма-
ють право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля 
(будівля майстерень дорожньої дільниці), що розташована 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Черкасова, 107Д

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(будівля майстерень дорожньої дільниці).
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Чер-

касова, 107Д.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю 

літ. А-1 загальною площею 114,9 м2. Будівля придатна для нормальної 
експлуатації, має системи електропостачання.

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

укладено договір оренди від 11.07.2008 № 12/02-3185-ОД, орендар – 
ФОП Панченко О. О., орендна плата за грудень 2019 року – 1172,88 грн, 
строк дії договору: до 10.03.2020.

Інформація про ба лан со ут римувача: ПрАТ «Північний гірничо-збага-
чувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023), знаходиться за адресою: 
50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський район. Контак-
тний телефон (056) 400 63 09.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 
2 статті 8 цього Закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 21.02.2020. Час проведення аукці-

ону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно до вимог 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою 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 сис-
темою 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 покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється 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 ура-
хування ПДВ):

на аукціоні з умовами – 113 958,00 грн;
на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 56 979,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 56 979,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 11 395,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 697,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 5 697,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Відшкодування Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3 100,00 грн (три тисячі сто гривень 
00 коп.) в місячний термін з дати укладення 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 внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

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

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти.
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 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. Кон-
тактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта, – Педенко Марина Олександрівна, 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 ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 21.01.2020 № 12/01-15-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-04-16-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електрон ною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 1139,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 569,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 569,79 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які ма-
ють право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ), місце зна хо дження: 
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 12

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  автомобіль ЗАЗ-LANOS 
(р/н ВВ4400СВ).
Місце зна хо дження: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Пар-

тизанська, 12.
Інформація про ба лан со ут римувача: Управління Державної мігра-

ційної служби України в Луганській області (код за ЄДРПОУ 37851432) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 12, 
тел. (06452) 4-11-36.

Інформація про об’єкт: автомобіль ЗАЗ-LANOS, тип – загальний легко-
вий седан-В, рік випуску – 2010, реєстраційний номер ВВ4400СВ, номер 
шасі (кузова, рами) Y6DTF69Y0B0250164, повна маса – 1595 кг, об’єм дви-
гуна – 1498 см3, колір – сірий, тип пального – бензин. Автомобіль викорис-
товувався Управлінням Державної міграційної служби України в Луганській 
області для забезпечення своєї діяльності. Потребують ремонту складові 
частини автомобіля: ґальмівна система, система охолодження, паливна 
система, зчеплення, передня та задня підвіски. Пошкоджено лакофарбове 
покриття лівого переднього крила, передніх стійок (лівої та правої). Для по-
дальшого безпечного використання транспортного засобу необхідно про-
вести технічне обслуговування та ремонт. Має фізичний знос 20 %.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: інфор-
мація відсутня.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон них 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27 лютого 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-
сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів 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.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 
умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): встановлюється електрон ною торговою системою для кож-
ного 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 аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 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 (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 43 228,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 614,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 21 614,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 

у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 4 322,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 161,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 161,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: без умов.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електрон них майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 
ГУДКСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 
ГУДКСУ у Харківській області

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

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.

SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, роз-
міщено 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 приватизації: Луганська обл., м. Сєверодо-
нецьк, вул. Партизанська, 12.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Луганській області – з 8.30 до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
8.30 до 16.15, обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Телефон для довідок: (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 21 січня 2020 року № 13-22.

Унікальний код об’єкта в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-09-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 432,28 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 216,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 216,14 грн.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по місту Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – розширення  
виробничої бази ДВП «Будремкомплект»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – 
розширення виробничої бази ДВП «Будремкомплект».
Місце зна хо дження об’єкта: м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташо-

ваний у Святошинському районі м. Києва. Об’єкт розташований на від-
стані: до центрального автовокзалу ≈ 15,0 км, до аеропорту «Київ» ≈ 12,0 
км, до річкового вокзалу ≈ 14,0 км, до основних магістралей ≈ 1,5 км. 
Об’єкт незавершеного будівництва – розширення виробничої бази ДВП  
«Будремкомплект» являє собою одноповерхову будівлю, окремо розташо-
вану прямокутну в плані будівлю з розмірами в осях 84м х 36м, виконану 
в збірному залізобетонному каркасі (фундаменти, колони, перекриття, 
зв’язку). Будівля одноповерхова, має два прольоти штатною (в осях) 18м 
кожен. Підвал і технічний поверх в будівлі відсутній.

Загальна площа об’єкта: 3 120,3 м2.
Площа забудови об’єкта: 3 101,4 м2.
Процент готовності – 39,39 %.
Загальний об’єм – 36,596,1 м3.
Будівля виробничого призначення.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 6 822 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 27 лю-

того 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів 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 електрон ному аукціоні з умо-
вами, 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 аукціоні 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 об’єкта незавершеного будівництва – розширення вироб-
ничої бази ДВП «Будремкомплект» здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну 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 Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – розширення вироб-
ничої бази ДВП «Будремкомплект» повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 10 908 572,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 454 286,00 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 454 286,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 090 857,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 545 428,60 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшо-

го подання цінових пропозицій – 545 428,60 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір 
від 23.04.2019) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 9300,00 гривень протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

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

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відді-
лення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kyiv.html.

Телефон для довідок (044) 281-00-35.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 19.11.2019 № 867.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000162-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій–   
30 календарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 109 085,72 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 54 542,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 54 542,86 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по місту Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража  
на 50 автомобілів

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва –  
спецгараж на 50 автомобілів.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Київ, вул. Охтирська, 5-17.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований 

у Солом’янському районі міста Києва, місцевість Совки.
По відношенню до основних містоформуючих елементів Києва об’єкт 

розташований на відстані: до центру ≈ 8,5 км, до центрального залізничного 
вокзалу ≈ 5,8 км, до центрального автовокзалу ≈ 3,4 км, до аеропорту «Київ» ≈ 
3,6 км, до річкового вокзалу ≈ 9,7 км, до основних магістралей ≈ 2,5 км.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею приблизно 2 га. До 
об’єкта веде один заїзд.

Об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50 автомобілів на-
лежить до промислових будівель ІІ групи капітальності, зі збірним залізо-
бетонним неповним каркасом. Початок будівництва – кінець 70-х років.

Матеріал будівлі – залізобетон. Споруда має каркасну безбалочну систе-
му. Спецгараж на 50 автомобілів заглиблений під землю на чотири метри.

В’їзд у приміщення будівлі має заокруглену форму та знаходиться 
на східній стороні споруди. В’їзд проходить через двоє масивних ме-

талевих воріт висотою 2,4 м та шириною 3 м, розподілених між собою 
тамбуром.

Загальна площа приміщень – 791,8 м2.
Інженерна інфраструктура на об’єкті відсутня.
Рівень будівельної готовності: близько 30 %.
Ба лан со ут римувач: відсутній.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 27 лю-

того 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукці-
онів 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 електрон ному аукціоні з умо-
вами, 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 аукціоні 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 об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 
50 автомобілів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 ав-
томобілів повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 047 520,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 523 760,00 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 523 760,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 104 752,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 52 376,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 52 376,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску становить 944 грн 60 коп.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 
23.07.2019 № 11-Д) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений 
в договорі купівлі-продажу, в сумі 9400,00 гривень протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

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

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт незавершеного будівництва).

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка 50-Г, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.
html. Телефон для довідок: (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 18.11.2019 № 845.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-07-000001-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 475,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 237,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 237,60 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Продовження рубрики на стор. 10

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 неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Державна служба 
України з питань 
геодезії, картогра-
фії та кадастру

02570977, Державне підприємство «Подільське державне підприєм-
ство геодезії, картографії та кадастру», 21027, м. Він ниця, вул. Ке-
леька, 63, тел. (0432) 46-47-25

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 
приміщення адміністративної будівлі 
(літ. А)

02570977.1.УГИКНФ007 м.Він ниця, вул. Пирогова, 82-80 192,7 1 511 335,00 2 роки 364 дні Здійснення побутового обслуговування насе-
лення (140,0 м2); розміщення ксерокопіювальної 
техніки для надання послуг із ксерокопіювання 
документів (22,9 м2), розміщення офіса (29,8 м2)

2 Національна по-
ліція України 

40108672, Головне управління Національної поліції у Він ницькій об-
ласті, 21050, м. Він ниця, вул. Театральна, 10

Нерухоме майно – частина нежитлового 
вбудованого приміщення на 1-му поверсі 
4-поверхової адмінбудівлі (літ. Д)

08670177.1.БЯСССЕ820 24000, Він ницька обл., Могилів-
Подільський р-н, м. Могилів-
Подільський, вул. Сагайдачного, 4

4,0 36 428,00 2 роки 11 місяців Розміщення кавового автомата

3 Міністерство осві-
ти і науки України

03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Національно-
го транспортного університету, 23000, Він ницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул Героїв Майдану, 7/32, тел. (04341) 2-23-51

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване 
приміщення на 1-му поверсі навчального 
корпусу (літ. А) 

02070915.6.ЦММНБЮ001 23000, Він ницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул. Героїв Майдану (колишня 
Пролетарська), 7/32

22,0 139 862,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі канцелярськими товарами 
(12,0 м2), непродовольчими товарами (10,0 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 67-30-41, 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».

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 інфра-
структури України

03150102, Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях», вул. Петра 
Сагайдачного,12, м. Київ, 04070, тел.(044) 337-45-13

Службова будівля виконробства; виробнича будівля з побутовими 
приміщеннями; склад ацителенових балонів; матеріальний склад 

– вул. Флотська, 2, м. Кремен-
чук, Полтавська обл.

552,6 1 350 200,00 2 роки 11 місяців Офіс, інше викорис-
тання майна 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна казначей-
ська служба України

37980308, Управління Державної казначейської служби України у 
Волноваському районі Донецької області, 85700, Донецька обл., 
м. Волноваха, вул. Центральна, 88а, тел. (06244) 4-20-78

Нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху адміні-
стративної будівлі (літ. А-3)

37980308.1. АААГБД204 Донецька обл., м. Вол-
новаха, вул. Централь-
на, 88

21,5 79 500,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення сервісного центру з обслуговуван-
ня касових апаратів (інше використання майна)

2 Міністерство обо-
рони України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, 
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (057) 714-64-17

Будівля столярної майстерні, літ. «З-1» 33689922.37. ААААЕЖ242 м. Харків, вул. Пере-
можців, 6а

236,7 482 850,00 2 роки 
364 дні

Розміщення складу

3 Міністерство обо-
рони України

08162096, Державне підприємство Міністерства оборони України 
«Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 61064, 
м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63

Частина майданчика твердого покриття (інв. № 067) 08162096.1. АААЖЛВ356 м. Харків, вул. Це-
ментна, 3

800,0 519 800,00 1 рік Заготівля та переробка металобрухту чорних 
металів (інше використання майна)

4 Міністерство культу-
ри, молоді та спорту 
України

38385217, Державне підприємство «Харківський національний 
академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка» , 61057, 
м. Харків, вул. Сумська, 25, тел.(057) 700-40-46

Нежитлові приміщення: кімн. № 116 (19,8 м2), 
кімн. № 118 (5,0 м2), кімн. № 119 (24,9 м2),  
частина кімн. № 113 (35,3 м2), кімн. № 115 (8,6 м2) 
третього поверху 8-поверхової будівлі

38385217.1. ЮЖВЦСД1677 м. Харків, вул. Сум-
ська, 25

93,6 912 800,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення кафе, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи

5 Національна поліція 
України

40108599, Головне управління Національної поліції в Харківській 
області, 61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, тел. (057) 
700-29-16

Нежитлові вбудовані приміщення цокольного поверху 
адміністративного будинку

40108599.2.АААДИБ108 м. Харків, вул. Мироно-
сицька, 4 

43,0 407 100,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення офіса

6 Міністерство освіти і 
науки України

02070789, Донбаська державна машинобудівна академія, 84313, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, тел.: (0626) 
41-63-15, 41-68-09

Частина веранди 1-го поверху будівлі учбового кор-
пусу № 2

02070789.1. ОКМЕМЛ006 84000, Донецька обл., 
м. Краматорськ, бульв. 
Машинобудівників, 39

2,0 13 500,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення банкомата

7 Міністерство освіти і 
науки України

02070789, Донбаська державна машинобудівна академія, 84313, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, тел.: (0626) 
41-63-15, 41-68-09

Державне майно 1-го поверху будівлі учбового кор-
пусу № 1

02070789.1. ОКМЕМЛ005 84313, Донецька 
обл., м. Краматорськ, 
вул. Академічна, 72

2,0 13 700,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення банкомата

8 Міністерство освіти і 
науки України

04591392, Харківське державне вище училище фізичної культури 
№ 1, 61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3, тел. (057) 763-21-51

Нежитлові приміщення, кімн. № 6, 7, 8 першого по-
верху гуртожитку (літ. А-4)

Відсутній 61070, м. Харків, 
вул. Фронтова, 3

66,5 372 000,00 2 роки 
11 місяців

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

9 Міністерство освіти і 
науки України

01116472, Український державний університет залізничного 
транспорту, 61050, Харківська обл., м. Харків, майдан Фейєрба-
ха, 7, тел. (057) 732-28-75

(Три місця) частини нежитлових вбудованих примі-
щень 1-го поверху учбового корпусу № 1

0111647.2. ПВПСЦЧ019 61050, Харківська обл., 
м. Харків, майдан Фе-
йєрбаха, 8

6,0 81 500,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпус-
кають продовольчі товари

10 Міністерство освіти і 
науки України 

02542774, Маріупольський професійний ліцей, 87541, Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Воїнів-Визволителів, 8, тел. 58-75-62 

Нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху учбо-
вого корпусу 

02542774.1. ЦПЯООБ001 Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Воїнів-
Визволителів, 1

65,1 314300,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв 
автомобілів

11 Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України 

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

Будівлі та споруди майстерні ЖКВ, а саме: контора 
(літ. Б-1, б) – 415,5 м2 з ґанками (літ. б1, б2), РП-1 
(літ. В-1) – 56,2 м2, склад-майстерні (літ. Г-1) – 
449,0 м2 з ґанком (г), склад (літ. Ж-1) – 95,8 м2, склад 
(літ. З-1) – 228,1 м2, убиральня (літ. К) – 9,3 м2, навіс 
(літ. Л) – 57,6 м2, сарай (літ. М) – 10,8 м2, огорожа 
(літ. N1-2) – 377,0 м2, замощення (літ. I) – 2730,0 м2

00131268.224. ФКБВЕД010; 00131268.224. ФКБВЕД011; 
00131268.224. ФКБВЕД012; 00131268.224. ФКБВЕД014; 
00131268.224. ФКБВЕД015; 00131268.224. ФКБВЕД016; 
00131268.224. ФКБВЕД017; 00131268.224. ФКБВЕД018; 
00131268.224. ФКБВЕД019; 00131268.224. ФКБВЕД020

Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, смт Миро-
нівський, вул. Миру, 
33а 

4429,3 1 487 300,00 2 роки 
11 місяців 

Контора (літ. Б-1, б) – розміщення офіса; РП-1 
(літ. В-1) – виробничі приміщення; склад-
майстерні (літ. Г-1) з ґанком (г), склад (літ. 
Ж-1), склад (літ. З-1), навіс (літ. Л), сарай (літ. 
М) – склад; убиральня (літ. К), огорожа (літ. N 
1-2), замощення (літ. I) – за призначенням 
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Продовження таблиці

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

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

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

12 Міністерство обо-
рони України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, 
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (093) 921-99-29

Будівля складу, літ. «Д-1» 33689922.37. ААААЕЖ246 м. Харків, вул. Пере-
можців, 6а

127,5 242 100,00 2 роки 
364 дні

Розміщення складу

13 Міністерство обо-
рони України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, 
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (093) 921-99-29

Будівля майстерні (хімчистка), літ. «В-1» 33689922.37ААААЕЖ236 м. Харків, вул. Пере-
можців, 6а

269,3 535 900,00 2 роки 
364 дні

Розміщення складу

14 Міністерство освіти і 
науки України

25462474, Державний навчальний заклад «Регіо наль ний центр 
професійної освіти будівельних технологій Харківської області», 
61121, м. Харків, вул. В. Зубенка, 39, тел. (057) 756-56-84

Нежитлове приміщення (кімн. № 106) 2-го поверху 
двоповерхового учбового корпусу, літ. «А-2-4»

Відсутній м. Харків, вул. В. Зу-
бенка, 39

60,0 254 800,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення виробництва взуття (в тому числі 
для дітей та молоді) (інше використання)

15 Міністерство освіти і 
науки України

02070826, Державний вищий навчальний заклад «Донецький на-
ціональний технічний університет», 85300, Донецька обл., м. По-
кровськ, пл. Шибанкова, 2, тел.(06239) 2-03-09

Нежитлове приміщення 1-го поверху навчального 
корпусу № 1, літ. «А-2», інв. № 101310003

02070826.1. РЛПКАУ077 Донецька обл., м. По-
кровськ, пл. Шибан-
кова, 2

25,6 115 300,00 2 роки 
11 місяців

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

16 Міністерство освіти і 
науки України

02071205, Харківський національний університет імені В.Н. Кара-
зіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-36

Частина коридору навчального корпусу (хімічна 
сторона)

Відсутній м. Харків, майдан Сво-
боди, 4

6,0 91 350,00 2 роки 
11 місяців

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

17 Міністерство обо-
рони України 

08494527, Державне підприємство Міністерства оборони України 
«Харківський завод залізобетонних виробів», 61017, м. Харків, 
вул. Велика Панасівська, 220, тел. (057) 761-31-05

Нежитлове приміщення гаража (кімн. № 3) 1-го по-
верху побутового корпусу (літ. Г-2)

08494527.37. ААААЕИ917 м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

21,8 46 700,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення майстерні, що здійснює технічне 
обслуговування та ремонт автомобілів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду 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 можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство 
оборони України

09540881, ДП Міністерства оборони України «Київський механічний завод», 
03151, м. Київ, вул. Він ницька,14/39, тел. 243-39-29, факс 243-39-30 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
(на 1-му поверсі літер «Я» будівлі їдальні) 

09540881.1. ББЦОММ030 03151, м. Київ, 
вул. Він ницька,14/39

22,8 324 000,00 
станом на 30.11.2019

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побу-
тове обслуговування населення (ремонт кавових апаратів) 

2 Національна по-
ліція України

40108583, Головне управління Національної поліції у м. Києві, 01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 15 тел. (044) 256-05-41

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 
(адміністративна будівля літ. «А»)

401088583.1.ИДЯЕНВ036 м. Київ, вул. Голо-
сіївська, 15

78,3 1 653 500,00 
станом на 30.09.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні для надання гарячого харчування, 
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

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

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 ЛОТ № 1: частина нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2 

в будівлі, інв. № 26, військового містечка № 60 за адресою: м. Львів, 
вул. Личаківська, 26; під розміщення: банкоматів (пристроїв самообслу-
говування).

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного 
законодавства України, становить 1 013,33 грн (без ПДВ) за базовий 
місяць оренди – листопад 2019 року.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на 
індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з 

орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим ви-
користанням майна, визначеним вище.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження дії до-
говору оренди можливе за умови дотримання умов договору та вимог чин-
ного законодавства та погодження з органом військового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання неза-
лежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору 
оренди.

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

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

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

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

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

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську ді-
яльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам до-
говору оренди.

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

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних 
днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ 
м. Львова.

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

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

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

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

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

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

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 ЛОТ № 1: нежитлові приміщення № 149,151,152,154,155 за-

гальною площею 136,8 м2 в будівлі № 1 військового містечка № 55 
за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 22; під розміщення: 50,0 м2 – гро-
мадського об’єднання на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності і становить не більше 50 м2; 86,8 м2 – громад-
ського об’єднання на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, що перевищує 50 м2.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного 
законодавства України, становить 10 759,18 грн (без ПДВ) за базовий 
місяць оренди – грудень 2019 року.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на 
індекс інфляції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з 

орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим ви-
користанням майна, визначеним вище.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження дії до-
говору оренди можливе за умови дотримання умов договору та вимог чин-
ного законодавства та погодження з органом військового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної 
оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.

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

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

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

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

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

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську ді-
яльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам до-
говору оренди.

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

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних 
днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ 
м. Львова.

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Хмельницький про проведення конкурсів  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
 1. Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нежитлове приміщен-

ня загальною площею 23,9 м2 в будівлі № 23 у військовому містечку 
№ 59, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Деражнян-
ський р-н, с. Шпиченці, вул. Подільська, 44 та перебуває на балансі КЕВ 
м. Хмельницький.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог 
чинного законодавства, становить 264,98 грн (без ПДВ) за базовий 
місяць оренди – листопад 2019 року.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна 

з метою розміщення: торговельного об’єкта з продажу продовольчих то-
варів, крім товарів підакцизної групи (20,0 м2) та торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів (3,9 м2); компен-
сація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу 
територію; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена 
у звіті про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача; виконання 
ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація 
витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів об-
ліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладен-
ня прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог 
експлуатації об’єкта, заборона суборенди; своєчасна орендна плата до 
15 числа місяця, наступного за звітним; забезпечення зобов’язання орен-
даря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому 
ніж одна місячна орендна плата; термін дії договору оренди – 35 (трид-
цять п’ять) місяців.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз-
мір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати 
публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ 
м. Хмельницький за адресою: 29006, м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв АТО, 3/1.
 2. Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нежитлові примі-

щення загальною площею 66,2 м2 в будівлі № 181 у військово-
му містечку № 2, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, 
м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка та перебувають на балансі КЕВ 
м. Хмельницький.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог 
чинного законодавства, становить 1271,91 грн (без ПДВ) за базовий 
місяць оренди – листопад 2019 року.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна 

з метою розміщення: торговельного об’єкта з продажу продовольчих то-
варів, крім товарів підакцизної групи (61,2 м2) та торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів (5,0 м2); компен-
сація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу 
територію; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена 
у звіті про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача; виконання 
ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація 
витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів об-
ліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладен-
ня прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог 
експлуатації об’єкта, заборона суборенди; своєчасна орендна плата до 
15 числа місяця, наступного за звітним; забезпечення зобов’язання орен-
даря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому 
ніж одна місячна орендна плата; термін дії договору оренди – 35 (трид-
цять п’ять) місяців.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз-
мір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати 
публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ 
м. Хмельницький за адресою: 29006, м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв АТО, 3/1.

Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної 
комiсiї (для об’єктів 1 – 2):

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду 
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Пе-
реліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору 
оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту дого-
вору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 
Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору орен-
ди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; 
конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, про-
позиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), 
додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 
календарних днів після опублікування цієї інформації.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Тел./факс для довідок (0382) 64-71-84. 
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: при-
міщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
  2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 9. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АКБ «ІНДУСТРІ-
АЛБАНК». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн.
  3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –  
2,4 тис. грн.
  4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 48,8 м2. Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Клініка професора 
Березнюка». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 1,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 
4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Каталунов А. К. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: примі-
щення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 1,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Севасто-
польська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ФОП Каталунов А. К. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Севасто-
польська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ФОП Каталунов А. К. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 91,5 м2. Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ ФІРМА 
«ЗІГФРІД» ЛТД. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та части-
ни будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загаль-

ною площею 88,7 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. 
Ба лан со ут римувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник: Олександрійський районний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та части-
ни будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,0 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 221 площею 

14,9 м2 цокольного поверху адміністративної будівлі (Літ. А-11), 
реєстровий № 02360576.31.АААДЕЕ919 та гараж № 2-1 пло-

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

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 ЛОТ № 1: нежитлові приміщення № 2, 3 в будівлі, інв. № 177, 

площею 15,8 м2, нежитлові приміщення № 2, 3 в будівлі, інв. № 336, 
площею 45,9 м2, та технічний майданчик з щебеневим покриттям 
площею 6000,0 м2 на території військового містечка № 58 за адресою: 
м. Львів, вул. Авіаційна, 1; під розміщення: транспортного підприємства 
з перевезення пасажирів. 

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного 
законодавства України, становить 58 934,04 грн (без ПДВ) за базовий 
місяць оренди – жовтень 2019 року. 

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на 
індекс інфляції, згідно вимог чинного законодавства України.

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з 

орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче, ніж на ана-
логічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим ви-
користанням майна, визначеним вище.

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

та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної 

оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.

щею 27,1 м2 підвального поверху будівлі (Літ. Д-7), реєстровий 
№ 02360576.31.АААДЕЕ918, загальною площею 42,0 м2. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 
75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження До-
говору оренди. Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у За-
порізькій області. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧЕ 
АГЕНТСТВО «ПРОСВІТА». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень будівлі 

гуртожитку (літера А-9), а саме: частини нежитлового приміщення ІІІ 
площею 0,275 м2, частина нежитлового приміщення VI площею 0,275 м2 на 
міжповерхових сходових майданчиках другого поверху будівлі гуртожитку; 
частини нежитлового приміщення ІІІ площею 0,46 м2, частина нежитлового 
приміщення VI площею 0,46 м2 на міжповерхових сходових майданчиках 
п’ятого поверху будівлі гуртожитку; частини нежитлового приміщення 
ІІІ на міжповерхових майданчиках восьмого поверху будівлі гуртожитку 
площею 0,275 м2; частини нежитлового приміщення ІІІ на міжповерхо-
вих майданчиках дев’ятого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенко,19. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Ба лан со ут римувач: Запорізька державна інженерна академія. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник: ТОВ «ТЕЛЕСВІТ». Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.12.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень будів-

лі гуртожитку (літера А-9) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбо-
ва, 22, а саме: частини нежитлових приміщень XI, XII на міжповерхових 
сходових майданчиках четвертого поверху будівлі гуртожитку площею 
0,55 м2; частини нежитлових приміщень XV, XVI на міжповерхових сходо-
вих майданчиках шостого поверху будівлі гуртожитку площею 0,92 м2; 
частини нежитлового приміщення XIX на міжповерхових сходових май-
данчиках восьмого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 м2. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 22. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Ба лан со ут римувач: Запорізький національний університет. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: ТОВ «ТЕЛЕСВІТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.12.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщен-
ня та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, вбудоване в 

перший поверх десятиповерхової будівлі (літ. А-10, частина при-
міщення магазину № 23), загальною площею 47,92 м2. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Ба лан со ут римувач: Запорізький національний університет. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник: ФОП Петряєва Я. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.01.2020. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщен-
ня та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в пер-

ший поверх десятиповерхової будівлі (літ. А-10, частини приміщення 
магазину № 23, приміщення № 24, № 25, № 26), загальною площею 
59,98 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Со-
борний, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Ба лан со ут римувач: Запорізький національний 
університет. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: ФОП Слуцька Т. В. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) 31.01.2020. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного відділення 
конкурсну документацію, а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну про-
позицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; 
інформацію про претендента за встановленою формою.

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

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом 
ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію щодо вартості надання послуг, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в 
календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10, до 07 лютого 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться у регіо наль ному відділенні 13.02.2020 об 
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-
про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056)744-11-51. Електрон на 
адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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 орендованому 
приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і мате-
ріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

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

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

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

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську ді-
яльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам до-
говору оренди.

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

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних 
днів до дати проведення конкурсу. 

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення дошкільного 

навчального закладу ясел-садку комбінованого типу № 3 загальною 
площею 442,4 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Уманський національний університет садівництва. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 13, м. Умань, Черкаська обл. Платник ро-
біт з оцінки: Відділ освіти Уманської міської ради (код ЄДРПОУ 02147121). 
Дата оцінки: 31.12.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у 

холі на першому поверсі навчального корпусу № 4 загальною пло-
щею 6,70 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Уман-
ський національний університет садівництва. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцін-
ки: ФОП Прядкіна Ірина Вікторівна. Дата оцінки: 31.12.2019.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому 

поверсі гуртожитку № 4 загальною площею 16,0 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет 
садівництва. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Інтернаціональна, 2, 
м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Фурманець Тетяна 
Іванівна. Дата оцінки: 31.12.2019.
 1.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 14 на першому поверсі 

адмінбудівлі загальною площею 17,2 м2. Най ме ну вання ба лан со ут-
римувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 157, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ПП «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСПЕЦЗЕМ». Дата оцінки: 
31.12.2019.
 1.5. Назва об’єкта оцінки: приміщення підвалу та приміщення 

цокольного поверху загальною площею 508,3 м2. Най ме ну вання ба-
лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний 
університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Чабаненко Юлія Анатоліївна. Дата 
оцінки: 31.01.2020.
 1.6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень їдаль-

ні на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 52,7 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський художньо-
технічний коледж. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Сумгаїтська, 
13, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Поліщук Тетяна Михайлівна. Дата 
оцінки: 31.01.2020.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну 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, пе-
редбаченим 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 кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно 
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документа-
цію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціноч-
ної діяльності та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документа-
цію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які спла-
чує 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 діяльнос-
ті за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залуча-
ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 
5 до Положення).

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

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після 
публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ м. Львова.

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

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

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

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

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення 
виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку та гаран-
тії), додатковi пропозицii до договору оренди; повідомлення про засоби 
зв’язку з учасником конкурсу.
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Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-
ниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного 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 Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 07 лютого 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 12 лютого 2020 року об 11.00 в Управлінні 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за 
адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

204,4 м2 корпусу № 5/2 (столярна майстерня). Най ме ну вання ба лан-
со ут римувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний 
університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Стрі-
лецька, 1. Платник робіт з оцінки: ФОП Горожанцев В. О. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі. Дата оцінки: 
31.01.2020. Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати 5 
календарних днів.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях. Телефон замовника конкурсу (0462) 676-302. Електрон на адре-
са замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповід-
но до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна 
та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а 
також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 роз-
ділу 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 Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запеча-
тані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запечата-
ному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазна-
ченням об’єкта, на який подається конкурсна документація, не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок 
(0462) 67-63-02.

Конкурс відбудеться 12 лютого 2020 року о 15.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області РВ 
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля площею 103,9 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький р-н, 
с. Нове Село, вул. Дрогобицька, 92. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській 
області. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електрон-
на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2020. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Очікувана найбіль-
ша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: окремі будівлі (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів гро-
мадського харчування тощо).
  2. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у скла-

ді: автонавантажувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, 
автомашина УАЗ-469Б. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Братів Міхновських, 32а. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рем-Трест» (збері-
гач). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Теле-
фон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). 
Електрон на 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): 31.01.2020. Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2000 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: колісні транспортні за-
соби спеціалізованого призначення
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – артсвердловина. Місце-

зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Драгоманова, 38. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцін-
ки: ПрАТ «Луга». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватиза-
ції). Електрон на 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): 31.12.2019. Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн По-
дібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогіч-
ного функціонального призначення.
 4. Назва об’єкта оцінки: гараж, літер (Б-1), загальною площею 

33,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Новово-
линськ, вул. Шептицького Митрополита (вул. Піонерська), 18. Най ме-
ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Західний офіс Держаудит-
служби. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Те-
лефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). 
Електрон на 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): 31.01.2020. Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі вироб-
ничого призначення.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядати-
ся рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася в I півріччі 2019 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 
№ 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 14.02.2019 № 10-
59-2927).

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

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

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

До участі в конкурсі щодо об’єкта № 2 будуть допускатися претен-
денти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяль-
ності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності 
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напряму 1.3 «Оцінка колісних транспорт-
них засобів».

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, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май-
на (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 Поло-
ження формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті шляхом поштового відправлення або до відділу документального 
забезпечення 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, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На кон-
верті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, 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 РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення в адміністратівній 
будівлі загальною площею 90,3 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції в Одеській об-
ласті. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Разумовська, 37 
(літ. Б). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ДП «СЕТАМ» (код за ЄДРПОУ 39958500); 
тел. (094) 995-96-79, Сергій Павлович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення технічного поверху 

(4,0 м2) та частина даху будівлі учбового корпусу «літ. Б»(16,0 м2) 
загальною площею 20 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 
289-55-55 Олексій.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 46 

на першому поверсі будівлі службово-лабораторного корпусу за-
гальною площею 3,0 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, просп. Шевченка,12. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 
(код за ЄДРПОУ 19199961); тел. (093) 326-016-00.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного по-

верху п’ятиповерхової будівлі загальною площею 211,8 м2. Най ме-
ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП МОУ «Одеський проектний 
інститут». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 
18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформа-
ція про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ГРІН-ЛІФ» (код за ЄДРПОУ 
39885400); тел. (093) 562-71-64.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому по-

версі двоповерхового будинку загальною площею 326,0 м2. Най ме ну-
вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Південна філія концерну «Війсь-
кторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 
10а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ВЕТКА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 
43313715); тел. (099) 528-58-91, Катерина.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 3-го поверху (к. 

309) 3-поверхової будівлі адмін.-побутового корпусу транспортно-
вантажного термінала загальною площею 9,0 м2. Най ме ну вання ба-
лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського мор-
ського порту). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієв-
ського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформа-

ція про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернейшнл Карго Сервіс 
Ейч.Ді» (код за ЄДРПОУ 32900867); тел. 34-53-38.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (в приміщеннях 

№ 31 – 32, 22, 25, 26, 27, 30 майданчика, який знаходиться між від-
повідними складськими приміщеннями (рампа) загальною площею 
168,7 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська 
філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі Капікраяна, 
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Сара Во-
лодимир Васильйович (код за ЄДРПОУ 2813800690).
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення харчового блоку їдальні 

студентського табору «Економіст» загальною площею 96,3 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеський національний 
економічний університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Вокзальна, 21а. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Лук’янова Ольга Вікторівна 
(код за ЄДРПОУ 3242407241).
 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення на третьому рівні будівлі 

вхідного павільйону Одеського морського вокзалу (інв. № 073015) 
загальною площею 6,8 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: Фізична особа – підприємець Мейліцева Ольга Петрівна (код за 
ЄДРПОУ 2094023500); тел. 766-38-20.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на 

першому поверсі будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 
10 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Одеський дер-
жавний аграрний університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Пантелеймонівська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ковальов О. В. (код 
за ЄДРПОУ 2891612971); тел. (067) 928-41-44.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075  
(у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з 
конкурсного відбору викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності 
щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до По-
ложення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вище 7540 гривень 
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арна-
утська, 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 27.01.2020. На конверті потрібно зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурс-
ний відбір. Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 31.01.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). 
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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: об’єкт незавершеного будівництва – житло-
вий будинок. Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59. Ба лан со ут римувач: відсутній. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні. За-
планована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сум-
ській областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт неза-
вершеного будівництва.
 2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житло-

вий будинок. Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60. Ба лан со ут римувач: відсутній. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні. За-
планована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сум-
ській областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт неза-
вершеного будівництва.
 3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житло-

вий будинок. Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61. Ба лан со ут римувач: відсутній. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні. За-
планована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сум-
ській областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт неза-
вершеного будівництва.
  4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – од-

ноквартирний житловий будинок № 1. Місце зна хо дження об’єкта: 
Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 17а. Ба-
лан со ут римувач: відсутній. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва.
 5. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житло-

вий будинок. Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Молодіжна, 22. Ба лан со ут римувач: відсутній. Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні. Запланована дата 
оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник 
та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській об-
ластях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершено-
го будівництва.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Сергія Табали (Сєвєра), 
70. Ба лан со ут римувач: Управління Державної служби України з надзви-
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чайних ситуацій у Сумській області. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник 
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних 
робіт: АТ «Державний ощадний банк України». Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки поді-
бності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв, інших автоматів.
 7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 33,7 м2. Місце-

зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48. 
Ба лан со ут римувач: Конотопське управління Державної казначейської 
служби України Сумської області. Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 
31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: АТ 
«Державний ощадний банк України». Основні ознаки подібності об’єкта 
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта 
оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, торговельна не-
рухомість, нерухомість для закладів харчування.
 8. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: одноповерхової 

будівлі майстерні загальною площею 41,9 м2 та нежитлового при-
міщення будівлі гаража площею 17,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта: 
м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Ба лан со ут римувач: Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної 
адміністрації. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо-
вження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та 
Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП Кошеленко В. Б. Осно-
вні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. До-
даткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу 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 підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим 
розділом 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, 
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 формами, встановленими в 
додатках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами ана-
лізу звітності, проведеного ФДМУ від 14.02.2019 № 10-59-2927, регіо-
наль не відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки 
майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого 
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення переда-
вальних пристроїв), – 4 500,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 
6 000,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні 
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної 
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 07.02.2020 
включно.

Конкурси відбудуться 13.02.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. 
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. 

Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-
ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. 

Телефон для довідок (05322) 56-27-32.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: частина нежитлового примі-
щення (холу) площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпу-
су № 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету 
ім. І. Франка. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – АТ КБ 
«Приватбанк». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання 
переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщен-
ня, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення пло-

щею 40,7 м2 (позначені на плані за № 1-7, 1-8, 1-9) одноповерхової 
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Міської державної лікарні вете-
ринарної медицини в м. Житомирі. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. Покровська, 56. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник ро-
біт з оцінки – ФОП Скаврон В. Г. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення пло-

щею 61,8 м2 (приміщення за №1, 2 та частина приміщення № 3 
площею 15,5 м2) будівлі магазину, що перебуває на балансі Концер-
ну «Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирський 
р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 42. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник 
робіт з оцінки – ТОВ «Первоцвіт-Фарм». Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 

63,3 м2 (приміщення за № 4, 5, 6, 7, 8, 9 та частина приміщення № 3 
площею 26,2 м2) будівлі магазину, що перебуває на балансі Концерну 
«Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирський р-н, 
смт Озерне, вул. Авіаційна, 42. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник оцін-
ки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ФОП Лучко О. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час 
обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – 
приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 5: нежитлові підвальні приміщен-

ня площею 59 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі 
Управління державної казначейської служби України в Ємільчинському 
районі Житомирської області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. 
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 
платник робіт з оцінки – ФОП Соколовський А. Й. Очікувана найбільша 
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для 
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщення пло-
щею 63,8 м2 (бокси-гаражі) будівлі, що перебуває на балансі Державної 
установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охо-
рони здоров’я України» . Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., смт Ружин, вул. Стадіонна, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замовник 
оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській 
областях; платник робіт з оцінки – ФОП Воронюк О.В. Очікувана найбіль-
ша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні 
для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 7: щебеневий майданчик пло-

щею 8 м2, що перебуває на балансі Управління державної казначейської 
служби України в Любарському районі Житомирської області. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 
40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2020. Замов-
ник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник 
робіт з оцінки – ФОП Манько Н. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – площадки, майданчики.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 8: нежитлові приміщення пло-

щею 66,8 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. Б), що перебуває 
на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Житомир, вул. Гагаріна, 55. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладання договору оренди. Дата 
оцінки: 31.01.2020. Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ДП «Аген-
ство з ідентифікації і реєстрації тварин». Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – По-
ложення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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.

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

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо до-
свіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки); підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 
5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, 
вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та Жито-
мирській областях за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити най-
ме ну вання об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який по-
дає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опуб лі ку-
вання цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 
20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта: частина покрівлі 9-поверхової будів-
лі гуртожитку № 1 (інв. № 10310001, літ. «А-9») загальною площею 
18,0 м2, що перебуває на балансі Харківського регіо наль ного інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, код за ЄДРПОУ 23322597. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. П. Болбочана, 2. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/те-
лефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-
ки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.
 2. Най ме ну вання об’єкта: нежитлова 2-поверхова будівля по-

льової дослідної лабораторії «Токи в землі» (інв. № 10131000055, 
літ. «А-2») загальною площею 679,80 м2, що перебуває на балансі На-
ціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
код за ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська 
обл., Вовчанський р-н, с. Старий Салтів, вул. Харківській шлях, 4. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замов-
ник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне сільськогосподарське під-
приємство фірма «Леон». Наявність об’єктів, що містять державну таємни-
цю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 6,0 тис. грн. В якості подібного 
буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокре-
ма, порівняної площі.
 3. Най ме ну вання об’єкта: частина площі даху п’ятиповерхової 

будівлі гуртожитку № 15 (інв. № 10132000010) загальною площею 
40,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Спортивна, 9. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, те-
лефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Наявність об’єктів, що міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. 
грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.

 4. Най ме ну вання об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 60,5 м2 першого поверху адміністративної будівлі 
(А-3) (реєстровий номер 37980308.1.АААГБД204), що перебуває 
на балансі Управління державної казначейської служби України у Волно-
ваському районі Донецької області, код за ЄДРПОУ 37980308. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 
88. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Фізична осо-
ба – приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу 
Донецької області Кузуб Ю. В. Наявність об’єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. В 
якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-
міщень, частин будівель.
  5. Най ме ну вання об’єкта: частина даху (площею 3,8 м2) та 

частина технічного поверху (площею 2,7 м2) 9-поверхової будівлі 
гуртожитку літ. «А-9», інв. № 10320002, загальною площею 6,5 м2, 
що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчально-
го закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова», код за  
ЄДРПОУ 02547910. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Вла-
дислава Зубенко, 33а. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-
03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
Приватне акціонерне товариство «Київстар». Наявність об’єктів, що міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.01.2020. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. 
грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен опера-
торів телекомунікацій.
 6. Най ме ну вання об’єкта: частина холу 2-го поверху 4-поверхової 

будівлі учбового корпусу № 3 (інв. № 1030021) загальною площею 
7,2 м2, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 00493764. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, c-ще Докучаєв-
ське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцін-
ки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, теле-
фон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Бовдуй Л. В. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.12.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. 
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-
міщень, частин будівель.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну 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, а також вимогам 
до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких 
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ура-
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; 
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); під-
твердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова 
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з 
додатком 5 до Положення).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,  
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок 
(057) -77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі ку-
вання цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 
адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової 
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й 
поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації 
про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде прово-
дитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

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

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Очікувана найбіль-
ша ціна послуг з оцінки: 16,0 тис. грн. Платник: Громадська організація 
«Відповідальні та вимогливі громадяни». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при укладенні договору оренди.
  Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів бази відпочинку 

«Пуща – Водиця», що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний, 
виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», за адресою: Херсонська обл., 
Голопристанський р-н, с. Приморське, а саме: адмінбудівля (інв. № 4666) 
площею 113,5 м2; каналізаційно-насосна станція (інв. № 4695) площею 
76,9 м2; трансформаторна підстанція (інв. № 4696) площею 27,0 м2; сміт-
тєзбірник (інв. № 4691) площею 17,4 м2; дизельна (інв. № 4692) 65,1 м2; 
господарчий комплекс ( гараж, їдальня) (інв. № 4670) площею 631,2 м2; 
ангар (інв. № 4698) площею 547,5 м2; автофургон СМЗ-22 (магазин) (інв. 
№ 4689) площею 18,00 м2; автофургон СМЗ-22 (відеозал) (інв. № 4690) 
площею 20,01 м2; туалет (інв. № 4694) площею 16,0 м2; водонапірна башта 
(інв. № 4699) площею 18,0 м2; огорожа (інв. № 4697) площею 700,0 м2; 
будинок охорони (інв. № 4671) площею 18,0 м2; будиночок (19а шпиле-
вий) (інв. № 6243) площею 40,8 м2; будинок №18 (цегляний) (інв. № 6244) 
площею 102,0 м2; будиночок № 22 (інв. № 4700) площею 27,0 м2; ман-
сардний дім № 1 (буд. № 19) (інв. № 4667) площею 146,0 м2; мансардний 
дім № 2 (буд. № 20) (інв. № 4698) площею 136,2 м2; мансардний дім № 3 
(буд. № 21) (інв. № 4669) площею 136,2 м2; будиночок № 2 (інв. № 4674) 
площею 18,0 м2; будиночок № 3 (інв. № 4675) площею 18,0 м2; будиночок 
№ 4 (інв. № 4676) площею 18,0 м2; будиночок № 5 (інв. № 4677) площею 
18,0 м2; будиночок № 6 (інв. № 4678) площею 18,0 м2; будиночок № 7 (інв. 
№ 4679) площею 18,0 м2; будиночок № 8 (інв. № 4680) площею 18,0 м2; бу-
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диночок № 9 (інв. № 4681) площею 18,0 м2; будиночок № 10 (інв. № 4682) 
площею 18,0 м2; будиночок № 11 (інв. № 4683) площею 18,0 м2; будиночок 
№ 12 (інв. № 4754) площею 18,0 м2; будиночок № 13 (інв. № 4685) пло-
щею 18,0 м2; будиночок № 14 (інв. № 4686) площею 18,0 м2; будиночок 
№ 15 (інв. № 4687) площею 18,0 м2; будиночок № 16 (інв. № 4688) площею 
18,0 м2; будиночок № 17 (інв. № 4673) площею 18,0 м2. Об’єкти, що бу-
дуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: 
комплекси будівель та споруд рекреаційного та санаторно-курортного 
призначення.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну докумен-
тацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про затвер-
дження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівни-
ка суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); про-
позиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних 
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до Поло-
ження), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної діяльності з оцінки май-
на не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом 
оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, 
які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 222.

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 
о 14.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон 
для довідок (0552) 22-44-44.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

1 Нежитлове при-
міщення – частина 
пам’ятки архітек-
тури

42,4 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Пе чер-
сь кий історико-
культурний запо-
відник

Творчий 
працівник 
Луцик М. М.

31.01.20
5500

2 Нежитлове при-
міщення

146,0 м. Київ, 
вул. Гармат-
на, 2

ДП «ВО 
«Київприлад»

ТОВ «Підпри-
ємство «Тав-
ріда Електрик 
Україна»

31.01.20
6500

3 Нежитлове при-
міщення

32,6 м. Київ, 
пл. Л. Україн-
ки, 1

КП Київської 
обласної ради 
«Управління спо-
руд»

Київське РВ 
ВАОМС «Асо-
ціація міст 
України»

31.01.20
5000

№ 
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

4 Нежитлове при-
міщення

18,8 м. Київ, 
вул. Ломоно-
сова, 33/43 
(літ. «1А»)

Національний 
інститут раку

ПАТ «Державна 
акціонерна 
компанія «Ліки 
України»

31.01.20

5000

5 Приміщення блоку 
технічного обслуго-
вування та примі-
щення автосалону

213,1 
(в т. ч. 
79,8 та 
133,3)

м. Київ, 
просп. На-
уки, 57

УДП «Укрінтерав-
тосервіс»

ТОВ «Авто сту-
діо доберман»

31.01.20

7000

  2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження догово-
ру 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 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн

1 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 45

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.12.19

5000

2 Частина не-
житлового при-
міщення

12,0 м. Київ, вул. Біло-
руська, 22

КНУ технологій та 
дизайну

ФОП Атакі-
шієва В. Г.

30.11.19

5000

3 Нежитлове при-
міщення

39,7 м. Київ, вул. Верх-
ня, 5

ДНУ «НПЦ ПКМ» ТОВ «Чайка 
Фуд»

30.11.19

5500

4 Нежитлові при-
міщення

258,9 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 144а, 
ТПБ-2

НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського»

ПП «МНТП 
«Студент-
Сервіс»

30.11.19

7500

5 Частина даху та 
технічного по-
верху

13,0 
(у т. ч. 
3,0 та 
10,0)

м. Київ, вул. Мари-
чанська, 4

ДНЗ «Київське 
регіо наль не вище 
професійне учили-
ще будівництва»

ПрАТ «Київ-
стар»

31.12.19

5000

6 Частина нежит-
лового примі-
щення – об’єкт 
культурної спад-
щини

1,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37, кор-
пус № 1

НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського»

АТ «Креді 
Агріколь 
Банк»

30.11.19

5000

7 Частина не-
житлового при-
міщення

4,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського»

ФОП Котен-
ко А. Є.

30.11.19

5000

8 Нежитлові при-
міщення

56,2 м. Київ, просп. 
Перемоги, 151

ДП «Український 
державний центр 
радіочастот»

ФОП Хреб-
това О. Ю.

31.12.19

6000

9 Нежитлове при-
міщення

71,5 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського»

ФОП Крижо-
вець Д. Ю.

31.10.19

6000

10 Нежитлове при-
міщення

63,5 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського»

ФОП Ста-
шенко В. О.

31.01.20

6000

Конкурси відбудуться 12 лютого 2020 року о 15.00 в РВ ФДМУ по 
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 6 лютого 2020 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 від-
борі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 12 лютого 2020 року», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за №198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповід-
ним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної 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 По-
ложення формами.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, час-

тини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у 
пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного 
поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини буді-
вель, які становлять культурну цінність.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного 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.

ПіДСУМКи
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-

ті, проведеного 17.01.2020, переможцями конкурсів визнано таких 
суб’єктів оціночної діяльності:

1. Щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: частини 
приміщень виробничих майстерень корпусу № 1 першого поверху та 
підвалу площею 491,2 м2, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8 та обліковуються на балансі державного підприємства за-
воду «Арсенал», з метою укладення договору оренди – товариство з 
обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Острів». Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 3,695 тис. грн.

2. Щодо визначення вартості гідротехнічних споруд, а саме: водойми-
ще за дамбою (інв. № 523, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ779); 
заростний ставок № 2 (інв. № 223, реєстровий номер 25592421.58.
ААЕЖАЕ789); заростний ставок № 3 (інв. № 222, реєстровий номер 
25592421.58.ААЕЖАЕ791); зимовий ставок для плідників (інв. № 220, 
реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ792); зимовий ставок для плід-
ників (інв. № 221, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ793); зимо-
вий ставок для ремонту (інв. № 217, реєстровий номер 25592421.58.
ААЕЖАЕ794); зимовий ставок для ремонту (інв. № 218, реєстровий 
номер 25592421.58.ААЕЖАЕ795); зимовий ставок для ремонту (інв. 
№ 219, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ796); зимовий ставок 
для ягол. № 1 (інв. № 216, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ797); 
літньо-маточний пруд № 1 (інв. № 212, реєстровий номер 25592421.58.
ААЕЖАЕ799); літньо-маточний пруд № 2 (інв. № 213, реєстровий номер 
25592421.58.ААЕЖАЕ800); літньо-маточний пруд № 3 (інв. № 214, реє-
стровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ801); літньо-маточний пруд № 4 
(інв. № 215, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ802); підвідний і від-
відний канал (інв. № 210, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ815); 
підвідний і відвідний канал (інв. № 211, реєстровий номер 25592421.58.
ААЕЖАЕ816); відвідний канал нагульного ставка (інв. № 209, реєстро-
вий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ776); відвідний канал (інв. № 203, реє-
стровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ775); нерестові ставки 17 шт. (інв. 
№ 225-237, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ811), розташо-
вані в Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області, в межах 
Камянсько-Дніпровської міської ради, в межах території м. Кам’янка-
Дніпровська, що обліковуються на балансі державного підприємства 
«Укрриба», з метою укладення договору оренди – приватне підприємство 
«Ажіо». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість на-
дання послуг з оцінки – 32,999 тис. грн.

Продовження таблиці

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 5.

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій 
акціонерного товариства «Київпассервіс» розміром 99,9906 % статутного капіталу

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування товариства: h  акціонерне товариство «Київпассервіс» (АТ «Київпассервіс»).
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33348385.
Розмір статутного капіталу товариства: 195 963 000,00 грн.
Пропонується до продажу: державний пакет акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук, що ста-

новить 99,9906 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: 218 осіб. 
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за наявності): основною 

складовою частиною доходів товариства є відрахування від валової виручки перевізників за надані їм послуги 
та автостанційний збір з пасажирів за користування послугами автостанцій, що склали за: 

2016 рік – 29620 тис. грн в загальних доходах товариства 39247 тис. грн;
2017 рік – 29050 тис. грн в загальних доходах товариства 44407 тис. грн;
2018 рік – 30048 тис. грн в загальних доходах товариства 47347 тис. грн;
9 місяців 2019 року – 23982 тис. грн в загальних доходах товариства 38698 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності АТ «Київпассервіс»  
за останні три роки та за 9 місяців 2019 року

№ 
з/п Показники Одиниця виміру 2016 р. 2017 р. 2018 р. 9 місяців 2019 р.

1. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 39247 44407 47347 38698
1.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 36404 37014 36655 28909
1.2 Інші операційні доходи тис. грн 2690 7382 10690 9787
1.3 Інші фінансові доходи тис. грн 27 2 2 2
1.4 Інші доходи тис. грн 126 9 –
2. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 38193 44392 47334 39614

2.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 23568 29761 33577 28997
2.2 Адміністративні витрати тис. грн 9796 13110 13145 10247
2.3 Витрати на збут тис. грн 493 341 61 23
2.4 Інші операційні витрати тис. грн 4045 1109 480 347
2.5 Інші витрати тис. грн 71 – –
2.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 220 71 71 –
3. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн +1054 +15 +13 -916
4. Податки і платежі до: тис. грн 17158 23220 24836 20137

державного бюджету тис. грн 7090 7413 8528 6046
місцевих бюджетів тис. грн 5489 9737 11517 10102
інші податки, збори та платежі на користь держави тис. грн 4579 6070 4791 3989

5. Середня кількість всіх працівників осіб 381 322 236 223
6. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 20312 23865 20141 17255
7. Середньомісячна заробітна плата грн. 4443 6176 7112 8597,4
8. Капітальні інвестиції – всього тис. грн 244 56 741 335

у т.ч.
придбання основних засобів тис. грн 65 6 188 293
придбання інших необоротних матеріальних активів  тис. грн 179 43 33 41
придбання (створення) нематеріальних активів тис. грн – – 247 –
модернізація тис. грн – 7 273 1

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)  
та інформація про земельні ділянки, на яких вони розташовані

Назва активу Адреса розташу-
вання активу

За-
гальна 
площа 
(м2)

Площа 
земельної ді-
лянки під бу-
дівлею (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Підстава на право користування 
земельною ділянкою

Будівля «Управління» м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 
15-А

361,4 525,4  для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування земельною 
ділянкою АС «Поділ» перебуває у 
стані оформлення

Будівля «АС Поділ» 392,7 517
Асфальтний майданчик 
«АС Поділ» 

6007,21 6007,2

Асфальтне покриття «АС 
Дарниця» 

м. Київ, пр-т 
Ю. Гагаріна, 1

6761,2 6761,2  для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування земельною 
ділянкою АС «Дарниця» перебу-
ває у стані оформленняПавільйон 1 «АС Дар-

ниця» 
203,05 263,15

Громадський туалет «Б» 
«АС Дарниця»

76,7 94,2

Павільйон 3 «АС Дарниця» 203,05 263,15
Будівля «АС Полісся» м. Київ, пл. 

Т.Шевченка,2
379,6 445,3  для розміщення та 

експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування земельною 
ділянкою АС «Полісся» перебуває 
у стані оформлення

Туалет наружний «АС 
Полісся» 

38,6 66,1

Платформа з навісом 
«АС Полісся»

240 240

Асфальтне покриття «АС 
Полісся» 

6378,7 6378,7

Блок-пост «АС Авто-
вокзал» 

м. Київ, пр-т На-
уки, 1/2

2,9 2,9 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування земельною 
ділянкою
АС «АВ «Київ» перебуває у стані 
оформлення

Будівля «АС Автовокзал» 3513 1466
Асфальтний майданчик 
«АС Автовокзал» 

7742,4 7742,4

Будівля «АС Південна» м. Київ, пр-т 
Академіка Глуш-
кова, 3

514,8 731,2  для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування земельною 
ділянкою
АС «Південна» перебуває у стані 
оформлення

Туалет «АС Південна» 57,3 74,7
Асфальтне покриття 
«АС Південна» 

7728,9 7728,9

Будівля «АС Дачна» м. Київ, пр-т Пе-
ремоги, 142

511,8 757,9  для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування земельною 
ділянкою АС «Дачна» перебуває у 
стані оформлення

Вагон «АС Бишів» 27,3 27,3
Асфальтне покриття Ав-
тостоянка «АС Дачна» 

7714,9 7714,9

Навіс «АС Дачна» 50 50
Будівля «АВ Біла 
Церква» 

Київська обл., 
м. Біла Церква, 
вул. Київська, 
166

2245,2 726,3 3220484900:00:005:0028 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143021 виданий 21.08.2008р 
ДП «Київпассервіс»

Тепловий пункт/котель-
ня «АВ Біла Церква» 

165,4 185

Теплогенераторна «АВ 
Біла Церква» 

51,6 51,6

Павільйон «АС Біла 
церква» 

Київська обл., 
м. Біла Церква, 
вул. Куцен-
ка, 1-А

163 173,3 3210300000:04:016:0007 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143707 виданий 28.03.2007р. 
ДП «Київпассервіс»

Будівля «АС Тетерів» Київська обл., 
Бородянський 
р-н, смт. Піс ків-
ка, вул. Фі лі-
пова, 12

61 66,5 3221055600:05:010:0021 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№151293 виданий 21.04.2011р 
ДП «Київпассервіс»

Павільйон «АС Тетерів» 30,5 30,5

Управління підготовки до приватизації, т. 200-31-64мала приватизація



11відомості
приватизації

29 січня 2020 року№ 6 (1286)

Продовження таблиці

Продовження таблиціПродовження таблиці



Назва активу Адреса розташу-
вання активу

За-
гальна 
площа 
(м2)

Площа 
земельної ді-
лянки під бу-
дівлею (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Підстава на право користування 
земельною ділянкою

Нежитлове приміщення 
«АС Васильків» 

Київська обл., 
м. Васильків, 
вул. Соборна, 
111-А

56,5 73,7 рішення про передачу земельної ділянки у постійне користування підприємства 
Васильківською міською радою не приймалося 

Туалет «АС Богуслав» Київська обл., 
м. Богуслав, 
вул. Острів, 1

14 15,4 3220610100:01:004:0445, 
3220610100:01:004:0446, 
3220610100:01:004:0444

для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державні акти на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№153826, ЯЯ №153827, ЯЯ 
№153828, видані 28.01.2010р 
ДП «Київпассервіс»

Павільйон П-30 «АС 
Богуслав»

75,6 87,8

Павільйон П-30 «АС 
Богуслав» 

75,6 87,8

Асфальтне покриття 
«АС Кагарлик» 

Київська обл., 
м. Кагарлик, 
вул. Незалеж-
ності, 15

1617,4 1617,4 3222210100:01:463:0005 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№152694 виданий 01.11.2006р 
ДП «Київпассервіс»

Будівля «АС Кагарлик» 532,1 375,2
Туалет «АС Кагарлик» 21,2 29,9

Будівля «АС Іванків» Київська обл., 
смт. Іванків, 
вул. Полісь-
ка, 144

663,9 754,99 3222055100:01:011:0011 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№148225 виданий 12.11.2008р 
ДП «Київпассервіс»

Будівля «АС Обухів» Київська обл., 
м. Обухів, 
вул. Жовтне-
ва, 16

80,6 110,1 рішення про передання земельної ділянки у постійне користування підприємства 
Обухівською міською радою не приймалося  

Будівля «АС Володарка» Київська обл., 
смт. Володарка, 
вул. Кооператив-
на, 124-Г

582,5 864,5 3221655100:01:045:0011 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

рішення Володарської селищної 
ради від 27.07.2010 № 2327-
37-V, щодо надання у постійне 
користування земельної ділянки 
ДП «Київпассервіс»

Будівля «АС Рокитне» Київська обл., 
смт. Рокитне, 
вул. Завод-
ська, 26

315,5 398,5 3223755100:01:008:0008, 
3223755100:01:008:0009

для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державні акти на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143128, ЯЯ №143128, видані 
29.08.2007р ДП «Київпассервіс»

Підсобне приміщ. 
«АС Рокитне» 

35,2 43,1

Фундамент «АС Димер» Київська обл. 
Вишгородський 
р-н, смт. Димер, 
вул. Яблуне-
ва, 20

  3221855300:07:279:0701 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№152553 виданий 12.12.2007р 
ДП «Київпассервіс»

Автопавільйон «АС 
Димер» 

186,6 216,5

Асфальтне покриття «АС 
Тараща» 

Київська обл., 
м.Тараща, 
вул. Б.Хмель-
ницького б.71/56

4820 4820 3224410100:01:010:0004 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143201 виданий 05.11.2008р 
ДП «Київпассервіс»

Туалет «АС Тараща» 16,3 18
Будівля «АС Тараща» 365,3 661,3

Будівля «АС Українка» Київська обл., 
Обухівський 
р-н., м. Українка, 
вул. Юності, 4

92,5 120,3 3223151000:01:031:0010 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№151312 виданий 19.07.2011р. 
ДП «Київпассервіс»

Автопавільйон «АС 
Ставище»

Київська обл., 
смт. Ставище, 
вул. Радян-
ська, 5

248,2 291,8 3224255100:01:017:0001 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143005 виданий 16.03.2007р 
ДП «Київпассервіс»

Туалет «АС Ставище» 12 12

Громадський туалет «В» Київська обл., 
смт. Макарів, 
вул. Фрунзе, 2

14 14 3222755100:01:019:0008 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143232 виданий 16.10.2007р 
ДП «Київпассервіс»

Автопавільйон «АС 
Макарів» 

311 353

Будівля «АС Миронівка» Київська обл., 
м. Миронівка, 
вул. Перемо-
ги, 2-А

1622,9 908,7 3222910100:01:287:0006 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143231 виданий 22.04.2008р 
ДП «Київпассервіс»

Павільйон «АС Яготин» Київська обл., 
м. Яготин, 
вул. Вокзаль-
на, 17

137,6 144,8 3225510100:08:019:0071 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№154183 виданий 02.06.2010р 
ДП «Київпассервіс»

Будівля «АС Сквира» Київська обл., 
м. Сквира, 
вул. Залізнич-
на, 2

380,2 440,1 3224010100:01:043:0022 для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№154105 виданий 25.05.2010р 
ДП «Київпассервіс»

Водогін «АС Сквира»   

Будівля «АС Тетіїв» Київська обл., 
м. Тетіїв, 
вул. Собор-
на, 20

387,8 195,4 3224610100:01:098:0019, 
3224610100:01:098:0020

для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державні акти на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою, серія, номер: ЯЯ 
№143060, ЯЯ №143061, видані 
03.05.2007р ДП «Київпассервіс»

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення),  
які станом на 26.11.2019 перебувають в оренді

№ 
з/п ОПФ Контрагент

АС 
Киє-
ва та 
об-

ласті

Назва 
авто-

станції

Номер 
дого-
вору

Дата 
укладан-
ня до-
говору

Дата 
пере-

дання за 
актом

Договір дійсний до дати
Об’єкт 
орен-

ди

За-
ймана 
площа 
(м2)

Сума 
орендної 
плати в 
місяць 

(з ПДВ), 
грн

Ціна за 
1 м2 

(з ПДВ), 
грн

Мета використання

1 ФОП Махарин-
ський С.А.

місто авто-
вокзал 
Київ

1/17-0 31.03.17 12.04.17 31.03.18 
пролонгація  

до 31.03.19, до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

10,00 1 500,00 150,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

2 ФОП Махарин-
ський С.А.

місто авто-
вокзал 
Київ

2/17-0 31.03.17 27.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

10,00 1 500,00 150,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

3 ФОП Хмара К.І. місто Пів-
денна

8/17-0 31.03.17 10.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

3,00 2 400,00 800,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

4 ПрАТ ВФ Україна місто Дачна 9/17-0 31.03.17 01.05.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

2,00 3 000,00 1 
500,00

телекомунікаційне 
обладнання

5 ФОП Бороденко 
В.І.

місто Дар-
ниця

13/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

13,00 3 900,00 300,00 продаж непрод. 
товарів-авто зап-
частин

6 ФОП Гринь О.О обл. Тараща 16/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

35,50 1 775,00 50,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

7 ФОП  Грачов 
Ю.В.

обл. Яготин 17/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

9,00 540,00 60,00 продаж непрод. 
товарів

8 ФОП  Приходько 
А.М.

обл. Яготин 18/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

28,60 1 716,00 60,00 продаж непрод. 
товарів

9 ФОП  Циліцький 
С.В.

місто Пів-
денна

19/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

7,00 5 600,00 800,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

10 ПП  Посполіта 
Сервіс

місто авто-
вокзал 
Київ

20/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

14,00 7 000,00 500,00 перевезення паса-
жирів, відстій, заїзд 
(7 платформа)

11 ФОП  Журбенко 
К.В.

місто Пів-
денна

21/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

19,50 7 800,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

12 ФОП  Журбенко 
К.В.

місто Полісся 22/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

21,00 8 400,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

13 ФОП  Журбенко 
К.В.

місто Пів-
денна

25/17-0 31.03.17 05.05.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

15,00 6 000,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

14 ТОВ  Шериф Тур 
ЛТД

місто авто-
вокзал 
Київ

26/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

14,85 11 880,00 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%)

15 ФОП  Бороденко 
В.І.

місто Пів-
денна

27/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

14,50 4 350,00 300,00 продаж не-
прод. товарів-
автозапчастин

16 ТОВ  Вега-
Райзен

місто авто-
вокзал 
Київ

28/17-0 31.03.17 01.04.17 29.02.2020 
дод. угода від дія до 

31.03.2019 до 30.03.20

примі-
щення

16,00 12 800,00 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%) 2 
поверх

№ 
з/п ОПФ Контрагент

АС 
Киє-
ва та 
об-

ласті

Назва 
авто-

станції

Номер 
дого-
вору

Дата 
укладан-
ня до-
говору

Дата 
пере-

дання за 
актом

Договір дійсний до дати
Об’єкт 
орен-

ди

За-
ймана 
площа 
(м2)

Сума 
орендної 
плати в 
місяць 

(з ПДВ), 
грн

Ціна за 
1 м2 

(з ПДВ), 
грн

Мета використання

17 ТОВ  Вега-
Райзен

місто авто-
вокзал 
Київ

29/17-0 31.03.17 01.04.17 29.02.2020 
дод. угода від дія до 

31.03.2019 до 30.03.20

примі-
щення

3,50 2 800,00 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%), 
каси

18 ПП  Посполіта 
Сервіс

місто авто-
вокзал 
Київ

30/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

50,20 30 120,00 600,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%)

19 ФОП  Тамож-
ський О.І.

місто Пів-
денна

31/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

2,00 1 600,00 800,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

20 ФОП  Кравченко 
В.І.

місто Дар-
ниця

32/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 15 000,00 500,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

21 ФОП  Больбот 
О.С

обл Миро-
нівка

34/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 4 500,00 150,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

22 ГТОВ  Росич обл Українка 41/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 1 800,00 60,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

23 ФОП  Козуб Д.В. обл Василь-
ків

42/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

56,50 3 680,00 65,13 майстерня шино-
монтажу

24 ГТОВ  Росич обл Тетерів 44/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 750,00 25,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

25 ГТОВ  Росич обл Тараща 45/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 2 100,00 70,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

26 ТОВ  Лайфссел місто авто-
вокзал 
Київ

47/17-0 31.03.17 10.05.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

час-
тина 
даху

8,00 8 800,00 1 
100,00

телекомунікаційне 
обладнання

27 ТОВ  Кегичівське обл Українка 54/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

40,00 2 400,00 60,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

28 ТОВ  Кегичівське обл Богус-
лав

55/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

35,00 1 750,00 50,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

29 ПП  К-А-Н обл Біла 
Церква

57/17-0 31.03.17 01.06.17 30.04.20 ас-
фальт. 
майд.

500,00 7 500,00 15,00 тех. обслуговуван-
ня транспортних 
засобів

30 ПрАТ  ВФ Україна місто авто-
вокзал 
Київ

60/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

час-
тина 
даху

9,00 9 900,00 1 
100,00

телекомунікаційне 
обладнання

31 ФОП  Раченко 
С.А.

обл Яготин 61/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

31,50 1 575,00 50,00 зберігання прод. то-
варів, з акцизом

32 ГТОВ  Росич обл Біла 
Церква

62/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 2 100,00 70,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

33 ГТОВ  Росич обл Богус-
лав

63/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 1 500,00 50,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

34 ГТОВ  Росич обл Тетіїв 66/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 1 500,00 50,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

35 ФОП  Кравець 
Л.І.

обл Кагар-
лик

68/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

ас-
фальт. 
майд.

8,00 600,00 75,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

36 ФОП  Ільніцька 
Н.І.

обл Тетіїв 69/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

18,50 550,00 29,73 перукарня-18,5м

37 ФОП  Талан В.В. місто авто-
вокзал 
Київ

72/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

30,00 24 000,00 800,00 продаж непрод. 
товарів-моб. теле-
фони

38 ТОВ  Рік авто місто авто-
вокзал 
Київ

78/17-0 31.03.17 01.04.17 31.03.18 
пролонгація до 31.03.19, 

до 30.03.20

примі-
щення

9,00 7 200,00 800,00 каси продажу 
квитків

39 ФОП  Рубленко 
Ю.В. (Кос-
тенко )

обл Біла 
Церква

87/17-0 03.05.17 01.05.17 30.04.18 
пролонгація до30.04.19 

до 28.04.20

ас-
фальт. 
майд.

19,00 950,00 50,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

40 ТОВ  Міжнарод-
на Агенція 
Укрлайнс

місто авто-
вокзал 
Київ

91/17-0 31.05.17 01.06.17 31.05.2018 
пролонгація до 31.05.19, 

до 30.05.20

примі-
щення

9,45 7 560,00 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%)

41 ФОП  Понома-
ренко С.В.

обл Миро-
нівка

94/17-0 12.06.17 12.06.17 12.06.2018 
пролонгація до 12.06.19, 

до 11.06.20

примі-
щення

85,50 8 635,50 101,00 продаж непрод.тов-
49,2м, ателье-10м 
(1пов), перукарня-
26,3(2пов)

42 ПП  Лукулл обл Яготин 96/17-0 14.06.17 01.06.17 31.05.2018 
пролонгація до 31.05.19, 

до 30.05.20

ас-
фальт. 
майд.

50,00 2 500,00 50,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

43 ТОВ  Київоб-
лпреса

обл Кагар-
лик

97/17-0 23.06.17 23.06.17 22.06.2018 
пролонгація до 22.06.19, 

до 21.06.20

ас-
фальт. 
майд.

6,00 330,00 55,00 продаж видань іно-
зем.мов, канцтовар

44 ТОВ  Київоб-
лпреса

обл Українка 98/17-0 23.06.17 23.06.17 22.06.2018 
пролонгація до 22.06.19, 

до 21.06.20

ас-
фальт. 
майд.

6,00 420,00 70,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 
10%

45 ТОВ  Київоб-
лпреса

обл Миро-
нівка

99/17-0 23.06.17 23.06.17 22.06.2018 
пролонгація до 22.06.19, 

до 21.06.20

примі-
щення

6,00 600,00 100,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 
10%

46 ТОВ  Київоб-
лпреса

обл Тараща 100/17-0 23.06.17 23.06.17 22.06.2018 
пролонгація до 22.06.19, 

до 21.06.20

ас-
фальт. 
майд.

8,50 340,00 40,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 
10%

47 ФОП  Каменська 
В.А.

місто Дар-
ниця

101/17-0 23.06.17 23.06.17 22.06.2018 
пролонгація до 30.06.19, 

до 27.06.20

ас-
фальт. 
майд.

6,00 3 000,00 500,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

48 ФОП  Бубен Г.М. обл Тетіїв 106/17-0 24.07.17 01.08.17 31.07.2018 
пролонгація до 31.07.19, 

до 24.07.20

примі-
щення

12,50 500,00 40,00 ремонт одягу

49 ФОП  Щербак 
О.О.

обл Тараща 113/17-0 01.08.17 01.08.17 31.07.2018 
пролонгація до 31.07.19, 

до 30.07.20

ас-
фальт. 
майд.

35,00 3 000,00 85,71 10м-кафе та акциз, 
25м-інтернет кафе

50 ФОП  Галічкін 
Ю.С.

місто авто-
вокзал 
Київ

118/17-0 11.08.17 12.08.17 11.08.2018 
пролонгація 

до 11.08.19, до 10.08.20

примі-
щення

4,00 3 200,00 800,00 кафе без акцизу

51 ТОВ  Європа-
странс

місто авто-
вокзал 
Київ

119/17-0 11.08.17 18.08.17 18.07.20 примі-
щення

3,93 3 144,00 800,00 каси продажу 
квитків

52 ФОП  Сльота 
Г.Ф.

обл Тараща 124/17-0 10.10.17 10.10.17 09.10.2018 
пролонгація до 09.10.19, 
пролонгація до 09.10.20

примі-
щення

22,00 2 420,00 110,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

53 ПП  Центуріон 
плюс

обл Сквира 125/17-0 01.11.17 04.11.17 31.10.2018 
пролонгація до 30.10.19, 
пролонгація до 30.10.20

примі-
щення

369,60 15 000,00 40,58 продаж непрод. та 
прод. товарів, з ак-
цизом – 160,00 м2; 
 офіс – 190,0 м2; 
 каси з продажу 
квитків -19,6 кв м

54 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто авто-
вокзал 
Київ

132/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19, 

пролонгація до 12.11.20

примі-
щення

2,00 1 200,00 600,00 платіжний термінал

55 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто Дачна 133/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19,
 пролонгація 
до 12.11.20

примі-
щення

1,00 600,00 600,00 платіжний термінал

56 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто Дар-
ниця

134/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19, 

пролонгація до 12.11.20

примі-
щення

1,00 600,00 600,00 платіжний термінал

57 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто Пів-
денна

135/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19, 

пролонгація до 12.11.20

примі-
щення

1,00 600,00 600,00 платіжний термінал
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58 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто авто-
вокзал 
Київ

136/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19, 

пролонгація до 12.11.20

ас-
фальт. 
майд.

3,00 1 800,00 600,00 платіжний термінал

59 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто Пів-
денна

137/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19,

пролонгація до 12.11.20

ас-
фальт. 
майд.

1,00 600,00 600,00 платіжний термінал

60 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто Полісся 138/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19, 

пролонгація до 12.11.20

ас-
фальт. 
майд.

1,00 600,00 600,00 платіжний термінал

61 ФОП  Очеретний 
Д.А.

місто Дар-
ниця

140/17-0 15.11.17 15.11.17 14.11.2018 
пролонгація 
до 15.11.19, 

пролонгація до 12.11.20

ас-
фальт. 
майд.

1,00 600,00 600,00 платіжний термінал

62 ФОП  Думнич 
М.І.

місто авто-
вокзал 
Київ

143/17-0 28.11.17 28.11.17 27.11.2018 
пролонгація до 27.11.19

примі-
щення

38,00 22 800,00 600,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

63 ПП  МЕРЕЖА - 
АВТО

обл Богус-
лав

144/17-0 30.11.17 01.12.17 29.11.2018 
пролонгація до 29.11.19

примі-
щення

120,00 16 000,00 133,33 продаж непродо-
вольчих та продо-
вольчих товарів з 
акцизом – 21,00 
м2; 
 офіс – 77,5, каси 
з продажу квитків 
-21,5

64 ФОП  Лисенко 
Т.Ф.

місто авто-
вокзал 
Київ

146/17-0 01.12.17 01.12.17 30.11.2018 
пролонгація до 30.11.19

примі-
щення

112,64 20 275,00 180,00 кафе, крім товарів 
підакцизної групи

65 ФОП  Лисенко 
Т.Ф.

місто авто-
вокзал 
Київ

147/17-0 01.12.17 01.12.17 30.11.2018 
пролонгація до 30.11.19

примі-
щення

29,70 5 346,00 180,00 кафе, крім товарів 
підакцизної групи

66 ТОВ  Кегичівське місто Дар-
ниця

148/17-0 01.12.17 01.12.17 30.11.2018 
пролонгація до 30.11.19

ас-
фальт. 
майд.

20,00 8 000,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

67 ТОВ  Пред-
ставниць-
ка фірма 
СВ - Транс 
плюс

місто авто-
вокзал 
Київ

149/17-0 15.12.17 15.12.17 14.12.2018 
пролонгація до 14.12.19

примі-
щення

9,00 7 200,00 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%)

68 ФОП  Журбенко 
К.В.

місто Дар-
ниця

153/17-0 18.12.17 18.12.17 17.12.2018 
пролонгація до 17.12.19

примі-
щення

8,00 2 400,00 300,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

69 ТОВ  Кегичівське місто Поділ 154/17-0 22.12.17 22.12.17 21.12.2018 
пролонгація до 21.12.19

ас-
фальт. 
майд.

30,00 12 000,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

70 ТОВ  Обухів-
транс

обл Обухів 162/17-0 01.02.18 01.02.18 31.01.2019 
пролонгація до 31.01.20

примі-
щення

73,20 4 340,00 59,29 офіс – 62,3 м2, 
каси з продажу 
квитків – 10,9 м2.

71 ТОВ  Обухів-
транс

обл Українка 163/17-0 01.02.18 01.02.18 31.01.2019 
пролонгація до 31.01.20

примі-
щення

55,00 5 720,00 104,00 офіс – 17,0 м2, 
каси з продажу 
квитків – 10,8 м2, 
пункут лотерей – 
27,2 м2.

72 ФОП  Ріпа Л. П. обл Димер 164/17-0 01.02.18 01.02.18 31.01.2019 
пролонгація до 31.01.20

примі-
щення

10,00 1 000,00 100,00 ритуальні послуги 
(продаж ритуальної 
атрибутики).

73 ФОП  Козей О.В. місто авто-
вокзал 
Київ

165/17-0 06.02.18 06.02.18 05.02.2019 
пролонгація до 05.02.20

примі-
щення

5,00 1 500,00 300,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

74 ФОП  Пашков-
ський О.О.

місто Дар-
ниця

166/17-0 06.02.18 06.02.18 05.02.2019 
пролонгація до 05.02.20

ас-
фальт. 
майд.

10,00 3 000,00 300,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

75 ФОП  Пашков-
ський О.О.

місто Полісся 170/17-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

ас-
фальт. 
майд.

11,00 3 300,00 300,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

76 ФОП  Кондратен-
ко Т.С.

обл Миро-
нівка

1/18-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

примі-
щення

7,00 700,00 100,00 послуги по ремонту 
взуття

77 ФОП  Яковенко 
О.А.

обл Миро-
нівка

2/18-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

примі-
щення

9,00 900,00 100,00 послуги фотокопі-
центру

78 ФОП  Горбенко 
Д.С.

обл Миро-
нівка

3/18-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

примі-
щення

9,00 900,00 100,00 послуги по ремонту 
електротехніки

79 ФОП  Веско Т.М. обл Миро-
нівка

4/18-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

примі-
щення

16,50 1 650,00 100,00 продаж непрод. 
товарів

80 ФОП  Пилипенко 
В.М.

обл Миро-
нівка

5/18-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

примі-
щення

62,00 6 200,00 100,00 продаж непрод. 
товарів

81 ФОП  Руденко 
О.А.

обл Миро-
нівка

6/18-0 01.03.18 01.03.18 28.02.2019 
пролонгація до 28.02.20

примі-
щення

54,50 5 450,00 100,00 продаж непрод. 
товарів

82 ФОП  Куліш І.В. обл Димер 8/18-0 07.03.18 07.03.18 06.03.2019 
пролонгація до 06.03.20

примі-
щення

20,00 2 000,00 100,00 продаж непрод. 
товарів

83 ПрАТ  Київстар місто авто-
вокзал 
Київ

9/18-0 12.03.18 12.03.18 11.03.2019 
пролонгація до 11.03.20

час-
тина 
даху

6,00 12 000,00 2 
000,00

телекомунікаційне 
обладнання

84 ФОП  Кривов’яз 
О.А.

обл Миро-
нівка

10/18-0 20.03.18 20.03.18 19.03.2019 
пролонгація до 19.03.20

примі-
щення

21,00 2 100,00 100,00 надання перукар-
ських послуг

85 ПП  Автортан-
зит

місто авто-
вокзал 
Київ

11/18-0 22.03.18 22.03.18 21.03.2019 
пролонгація до 21.03.20

примі-
щення

14,50 11 600,00 800,00 офіс пасперевезень

86 ФОП  Шевченко 
Н.Г.

обл Миро-
нівка

13/18-0 02.04.18 02.04.18 01.04.2019 
пролонгація до 01.04.20

примі-
щення

11,60 1 160,00 100,00 послуги по ремонту 
одягу

87 ФОП  Левченко 
Д.В.

обл Миро-
нівка

14/18-0 02.04.18 02.04.18 01.04.2019 
пролонгація до 01.04.20

примі-
щення

52,00 5 200,00 100,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

88 ФОП  Настояща 
Н.Г.

місто авто-
вокзал 
Київ

15/18-0 02.04.18 02.04.18 01.04.2019 
пролонгація до 02.04.20

примі-
щення

6,00 3 600,00 600,00 продаж непрод. 
товарів (сувенірна 
продукція)

89 ФОП  Сластіон 
М.В.

обл Миро-
нівка

20/18-0 10.04.18 10.04.18 09.04.2019 
пролонгація до 09.04.20

примі-
щення

11,00 1 100,00 100,00 послуги в сфері 
фотографії

90 ФОП  Коцюк О.О. обл Миро-
нівка

21/18-0 10.04.18 10.04.18 09.04.2019 
пролонгація до 09.04.20

примі-
щення

13,00 1 300,00 100,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

91 ФОП  Пашков-
ський О.О.

місто Дар-
ниця

29/18-0 03.05.18 03.05.18 02.05.2019 
пролонгація до 02.05.20

ас-
фальт. 
майд.

1,00 300,00 300,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

92 ТОВ  Кегичівське місто Пів-
денна

34/18-0 08.05.18 08.05.18 07.05.2019 
пролонгація до 07.05.20

ас-
фальт. 
майд.

21,00 8 400,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

93 ФОП  Малінов-
ська О.В.

обл Біла 
Церква

41/18-0 23.05.18 23.05.18 22.05.2019 
пролонгація до 22.05.20

ас-
фальт. 
майд.

4,00 1 000,00 250,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

94 ФОП  Кривобок 
О.М.

обл Рокитне 42/18-0 31.05.18 01.06.18 01.06.2019 
пролонгація до 31.05.20

примі-
щення

298,70 5 000,00 16,74 продаж непродо-
вольчих - 70,0, про-
довольчих, в тому 
числі товарів підак-
цизної групи – 40,5, 
офіс – 162,8  каси 
з продажу квитків 
-25,4 кв м

95 ФОП  Лобуренко 
М.М.

обл Кагар-
лик

43/18-0 31.05.18 01.06.18 01.06.2019 
пролонгація до 31.05.20

примі-
щення

526,20 11 000,00 20,90 продаж непродо-
вольчих - 14,1, 
продовольчих, в 
тому числі товарів 
підакцизної групи – 
34,0  офіс – 397,6, 
каси з продажу 
квитків -19,4 кв м, 
медична практика-
30,0, складське 
приміщення-31,1

96 ФОП  Онопрієнко 
С.В.

місто авто-
вокзал 
Київ

45/18-0 11.07.18 11.07.18 10.07.2019, 
пролонгація до 10.07.20

ас-
фальт. 
майд.

27,00 21 600,00 800,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

№ 
з/п ОПФ Контрагент

АС 
Киє-
ва та 
об-

ласті

Назва 
авто-

станції

Номер 
дого-
вору

Дата 
укладан-
ня до-
говору

Дата 
пере-

дання за 
актом

Договір дійсний до дати
Об’єкт 
орен-

ди

За-
ймана 
площа 
(м2)

Сума 
орендної 
плати в 
місяць 

(з ПДВ), 
грн

Ціна за 
1 м2 

(з ПДВ), 
грн

Мета використання

97 ФОП  Квєтко Є.В. місто авто-
вокзал 
Київ

46/18-0 11.07.18 11.07.18 10.07.2019, 
пролонгація до 10.07.20

ас-
фальт. 
майд.

27,00 21 600,00 800,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

98 ФОП  Орденко 
С.П.

обл Миро-
нівка

48/18-0 31.07.18 01.08.18 31.07.2019, 
пролонгація до 31.07.20

примі-
щення

137,70 5 000,00 36,31 розміщення офісу 
– 53,9, розміщення 
каси з продажу 
квитків – 72,8, по-
слуги громадської 
вбиральні – 11,0

99 ФОП  Зражевська 
О.С

обл Тараща 49/18-0 31.07.18 01.08.18 31.07.2019,
пролонгація до 31.07.20

ас-
фальт. 
майд.

30,00 3 000,00 100,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

100 ФОП  Муха В.М. місто авто-
вокзал 
Київ

52/18-0 08.08.18 08.08.18 07.08.2019, 
пролонгація до 07.08.20

примі-
щення

12,00 9 600,00 800,00 продаж непрод.то-
варів (скрейч карти 
лайф, Київстар)

101 ФОП  Зінченко 
О.В.

місто Поділ 56/18-0 31.08.18 01.09.18 31.08.2019,
пролонгація до 31.08.20

ас-
фальт. 
майд.

756,00 20 000,00 26,46 надання послуг про-
дажу автомобілів

102 ФОП  Зарубайко 
В.В.

місто авто-
вокзал 
Київ

58/18-0 25.09.18 25.09.18 24.09.2019, 
пролонгація до 24.09.20

примі-
щення

5,00 7 500,00 1 
500,00

послуги по обслуго-
вуванню мобільних 
тел (лайфселл)

103 ФОП  Лисенко 
Т.Ф.

місто Пів-
денна

59/18-0 25.09.18 25.09.18 24.09.2019, 
пролонгація до 24.09.20

примі-
щення

45,10 8 118,00 180,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

104 ФОП  Супряга 
В.С.

місто Дар-
ниця

60/18-0 01.10.18 01.10.18 30.09.2019, 
пролонгація до 30.09.20

примі-
щення

5,00 2 500,00 500,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

105 ФОП  Якименко 
І.М.

обл. Миро-
нівка

61/18-0 12.10.18 12.10.18 11.10.2019, 
пролонгація до 11.10.20

ас-
фальт. 
майд.

40,00 4 000,00 100,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

106 ФОП  Андрюшин 
В.В.

обл Миро-
нівка

62/18-0 22.10.18 22.10.18 21.10.2019, 
пролонгація до 21.10.20

ас-
фальт. 
майд.

24,00 2 400,00 100,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

107 ТОВ  Кронос місто Дар-
ниця

63/18-0 22.10.18 22.10.18 21.10.2019, 
пролонгація до 21.10.20

ас-
фальт. 
майд.

1,00 800,00 800,00 розміщення об-
ладнання

108 ФОП  Пашков-
ський О.О.

місто авто-
вокзал 
Київ

64/18-0 01.11.18 01.11.18 31.10.2019, 
пролонгація до 31.10.20

ас-
фальт. 
майд.

11,00 3 300,00 300,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

109 ФОП  Кобилін-
ська І.В.

обл Стави-
ще

65/18-0 01.11.18 01.11.18 31.10.2019, 
пролонгація до 31.10.20

примі-
щення

243,30 2 000,00 8,22 розміщення офісу

110 ФОП  Лациба 
В.С.

обл Тараща 67/18-0 20.11.18 20.11.18 19.11.2019, 
пролонгація до 19.11.20

примі-
щення

16,00 1 120,00 70,00 продаж непрод. То-
варів (сад-огород)

111 ПП  Іванків - 
Автолюкс

обл Іванків 69/18-0 01.12.18 01.12.18 30.11.2019, 
пролонгація до 30.11.20

примі-
щення

639,90 12 700,00 19,85 каси продажу квит-
ків 36,0, продаж 
непродовольчих - 
62,1, продовольчих, 
в тому числі товарів 
підакцизної групи – 
61,0, офіс – 481,7

112 ФОП  Онопрієнко 
С.В.

місто авто-
вокзал 
Київ

1/19-0 16.01.19 16.01.19 15.01.20 ас-
фальт. 
майд.

29,00 23 200,00 800,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

113 ТДВ  Агентство 
Союздрук

місто авто-
вокзал 
Київ

3/19-0 18.01.19 18.01.19 17.01.20 ас-
фальт. 
майд.

15,00 7 500,00 500,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 
10%

114 ТДВ  Агентство 
Союздрук

місто Дар-
ниця

4/19-0 18.01.19 18.01.19 17.01.20 ас-
фальт. 
майд.

15,00 7 500,00 500,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 
10%

115 ТДВ  Агентство 
Союздрук

місто Поділ 5/19-0 18.01.19 18.01.19 17.01.20 ас-
фальт. 
майд.

15,00 7 500,00 500,00 продаж прод. това-
рів, з акцизом

116 ТОВ  Компанія 
Прайм Рі-
тейл

місто Дар-
ниця

6/19-0 28.01.19 28.01.19 27.01.20 ас-
фальт. 
майд.

1,00 1 000,00 1 
000,00

розміщення об-
ладнання

117 ТОВ  Статус 
Лото

обл Миро-
нівка

14/19-0 01.04.19 01.04.19 31.03.20 примі-
щення

34,00 5 100,00 150,00 складське примі-
щення

118 ФОП  Овод А.О. обл Димер 15/19-0 07.05.19 07.05.19 06.05.20 ас-
фальт. 
майд.

8,00 800,00 100,00 ремонт побутової 
техніки

119 ФОП  Осіпов С.А. місто Пів-
денна

16/19-0 20.05.19 20.05.19 19.05.20 примі-
щення

1,00 1 000,00 1 
000,00

розміщення торгово 
призового апарату

120 ФОП  Муха В.М. місто авто-
вокзал 
Київ

17/19-0 24.05.19 24.05.19 23.05.20 ас-
фальт. 
майд.

1,00 1 200,00 1 
200,00

продаж непрод.
товарів (скрейч 
карти)

121 ФОП  Муха В.М. місто Пів-
денна

18/19-0 31.05.19 31.05.19 30.05.20 примі-
щення

2,00 1 600,00 800,00 продаж непрод.
товарів (скрейч 
карти)

122 ФОП  Муха В.М. місто Пів-
денна

19/19-0 31.05.19 31.05.19 30.05.20 ас-
фальт. 
майд.

1,00 800,00 800,00 продаж непрод.
товарів (скрейч 
карти)

123 ФОП  Муха В.М. місто Дар-
ниця

20/19-0 31.05.19 31.05.19 30.05.20 ас-
фальт. 
майд.

1,00 800,00 800,00 продаж непрод.
товарів (скрейч 
карти)

124 ФОП  Муха В.М. місто Полісся 21/19-0 31.05.19 31.05.19 30.05.20 ас-
фальт. 
майд.

1,00 800,00 800,00 продаж непрод.
товарів (скрейч 
карти)

125 ФОП  Муха В.М. місто Полісся 22/19-0 31.05.19 31.05.19 30.05.20 примі-
щення

2,00 1 600,00 800,00 продаж непрод.
товарів (скрейч 
карти)

126 ФОП  Заяц Ю.В. місто Миро-
нівка

23/19-0 03.06.19 03.06.19 02.06.20 примі-
щення

16,20 1 620,00 100,00 продаж непрод.то-
варів (рибальство, 
туризм)

127 ФОП  Осіпов С.А. місто Полісся 25/19-0 13.06.19 13.06.19 12.06.20 примі-
щення

1,00 1 000,00 1 
000,00

розміщення торгово 
призового апарату

128 ФОП  Бузила Р.Є обл Тараща 26/19-0 20.06.19 20.06.19 31.10.19 примі-
щення

1,00 80,00 80,00 продаж непрод. 
товарів

129 ФОП  Рубан О.Ф. місто Пів-
денна

27/19-0 25.06.19 25.06.19 24.06.20 ас-
фальт. 
майд.

10,00 4 000,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

130 ФОП  Осіпов С.А. місто авто-
вокзал 
Київ

28/19-0 04.07.19 04.07.19 03.07.20 примі-
щення

1,00 1 500,00 1 
500,00

розміщення торгово 
призового апарату

131 ФОП  Осіпов С.А. місто авто-
вокзал 
Київ

30/19-0 11.07.19 11.07.19 10.07.20 примі-
щення

1,00 1 500,00 1 
500,00

розміщення торгово 
призового апарату

132 ФОП  Осіпов С.А. місто Дар-
ниця

31/19-0 11.07.19 17.07.19 16.07.20 примі-
щення

1,00 1 000,00 1 
000,00

розміщення торгово 
призового апарату

133 ФОП  Журбенко 
К.В.

місто Полісся 32/19-0 11.07.19 11.07.19 10.07.20 ас-
фальт. 
майд.

2,00 800,00 400,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

134 ФОП  Пашков-
ський О.О.

місто авто-
вокзал 
Київ

34/19-0 12.08.19 12.08.19 11.08.20 примі-
щення

10,00 8 000,00 800,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

135 ФОП  Борисенко 
Н.Г.

місто Миро-
нівка

35/19-0 14.08.19 14.08.19 13.08.20 примі-
щення

18,50 1 850,00 100,00 продаж непрод. то-
варів (білизна)

136 ФОП  Лагул Л.О. місто Миро-
нівка

36/19-0 17.09.19 17.09.19 16.09.20 примі-
щення

28,80 3 312,00 115,00 продаж непрод.то-
варів (секонд хенд)

137 ФОП  Галенчик 
О.М.

місто авто-
вокзал 
Київ

37/19-0 24.09.19 24.09.19 23.09.20 примі-
щення

7,00 7 000,00 1 
000,00

продаж прод. това-
рів, з акцизом

138 ФОП  Верхолаз 
І.В.

місто Миро-
нівка

38/19-0 01.11.19 01.11.19 31.10.20 примі-
щення

57,00 5 700,00 100,00 продаж прод. това-
рів, без акцизу

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розмі-
щення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: 

в результаті діяльності товариства утворюються побутові відходи у незначних кількостях, що не потребу-
ють спеціального регламенту, як «екологічно небезпечне виробництво», а саме: побутові відходи комунальні, 
змішані; люмінесцентні лампи; матеріали обтиральні, зіпсовані; олія та жири рослинні; акумулятори свинцево-
кислотні автомобільні; автошини.

Відходи передаються у встановленому порядку на утилізацію ліцензованим підприємствам ТОВ «Акрос», 
ТОВ «Ековтор Грані» згідно з укладеними довгостроковими угодами.

У 2018 р. товариство сплатило екологічний податок у сумі  97,90 грн.
За 9 місяців 2019 року товариством сплачено екологічних зборів та платежів у сумі  360,00 грн. 
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни 

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук акцій, що становить 

99,9906 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець державного пакета акцій АТ «Київпассервіс» має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випад-
ках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл 
Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) 
у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління 
відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного 
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про 
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 195 944 640,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 972 320,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

97 972 320,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –19 594 464,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 797 232,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

9 797 232,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук акцій, що становить 

99,9906 % статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу права власності 
на пакет акцій забезпечити:

збереження основних видів діяльності АТ «Київпассервіс», а саме:
допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність автостанцій, розташованих у м. Києві, про-

тягом 5 років; 
допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність автостанцій, розташованих у Київській об-

ласті, протягом 15 років. 
При цьому, у разі вирішення Покупцем питання щодо передачі/продажу певної автостанції до комунальної 

власності відповідної територіальної громади згідно із законодавством зазначена умова відносно цієї автостанції 
вважається виконаною з моменту здійснення такої передачі/продажу у комунальну власність; 

погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «Київпассервіс» із заробітної плати, перед бюдже-
том, простроченої кредиторської заборгованості, у разі їх наявності на дату переходу до покупця права влас-
ності на пакет акцій;

недопущення звільнення працівників АТ «Київпассервіс» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним орга-
ну (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини 
першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців; 

виконання колективного договору, який діє на дату переходу права власності, протягом строку його дії в 
частині, що не суперечить іншим умовам продажу пакета акцій, а після закінчення строку його дії укладення 
нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення 
його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо АТ «Київпассервіс»;
фінансування охорони праці в АТ «Київпассервіс» відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охо-

рону праці»;

працевлаштування в АТ «Київпассервіс» осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу ІV Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. 

Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, ста-
новить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та 
іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного вне-
сків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: UA263223130000025206010023277
Банк одержувача: АТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: UA263223130000025206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-

рантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.30 до 12.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 15а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Скабела Валентин Миколайович – директор комерційний АТ «Київпассер-
віс», тел. (044) 425-99-08.

Найменування організатора аукціону – Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазо-
ва, 18/9, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (044) 200-33-67, 200-33-53. 
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Фон-
ду державного майна України від 24 січня 2020 року № 114.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000106-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 959 446,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 979 723,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

979 723,20 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електро-

нного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав від-
повідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

прийнято рішення про приватизацію

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішень про приватизацію

Наказами Фонду державного майна України від 23.01.2020:
 № 112 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-

ності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-
дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еро-
трон» (79057, Львівська обл., місто Львів, вул. Антоновича, буд. 90);
 № 111 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-

ності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дунає-
вецький комбінат хлібопродуктів» (32413, Хмельницька обл., Дунаєвецький 
район, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, буд. 1).

  
Наказами Фонду державного майна України від 24.01.2020:
 № 137 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – бу-
дівлі готелю «Лісова пісня» загальною площею 5774,7 м2, що перебуває 
на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України», 
код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: Волинська обл., м. Ковель, буль-
вар Лесі Українки, 12;
 № 138 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбудовано-
прибудованих приміщень загальною площею 656,6 м2, що перебуває на 
балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України», 
код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, просп. 
Президента Грушевського, 33;
 № 139 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі го-
телю «Світязь» загальною площею 7896,4 м2, що перебуває на балансі ДП 
«Управління справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 
39950170, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4.

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 22.01.2020:
 № 93 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – виробничої 
будівлі складу № 1 літ. А загальною площею 94,0 м2, яка розташована за 
адресою: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Мака-
ренка, 32а та знаходиться на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», 
код за ЄДРПОУ 01182204;
 № 94 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукці-

оні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні 
літ. «А» загальною площею 114,0 м2, яка не увійшла до статутного капіта-
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247, розташованої за адресою:  
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Козлів, вул. Перемоги, 37;
 № 95 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу ПрАТ 

«Тульчинське АТП 10557» об’єкта малої приватизації, окремого майна 
– приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ. В1 площею 55,2 м2, яке 
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код за  
ЄДРПОУ 05460953, розташованого за адресою: Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 61, що знаходиться на 
балансі ПрАТ «Тульчинське АТП 10557»;
 № 96 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукці-

оні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні 
літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ А2 загальною площею 135,9 м2, що 
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий завод», код 
ЄДРПОУ 00371914, та розташована за адресою: Вінницька обл., м. Бар, 
вул. Героїв Чорнобиля, 10;
 № 97 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі 
лазні загальною площею153,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371593, 
яка розташована за адресою: Вінницька обл.,. Муровано-Куриловецький 
р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Урожайна, 3;
 № 98 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – гаражів 

літ «Б» загальною площею 59,9 м2 з оглядовими ямами літ. «б», «б1», які 
розташовані за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Кри-
воноса 66а, гараж 2, 3 та перебувають на балансі Північного офісу Дер-
жаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560;
 № 99 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – гаража за-
гальною площею 20,2 м2, який розташований за адресою: Вінницька обл., 
м. Вінниця, вул. Чехова, 1а, ТВГ «Авіатор», гараж 280(303) та перебуває на 
балансі Північного офісу Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560;
 № 100 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлових 
приміщень на 3-му поверсі в будівлі літ. А загальною площею 204,28 м2, у 
т.ч.: приміщення № 3-№ 12, 34% коридору «ІІІ», 34% коридору «ІV», 50% 
туалету «V», 50% умивальника «VІ», 34% коридору «VІІ», 1/3 сходової клі-
тини «І», 1/3 сходової клітини «ІІ», які розташовані за адресою: Вінницька 
обл., Барський р-н, м. Бар, майдан Святого Миколая, 20 та перебувають на 
балансі Північного офісу Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560;
 № 101 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівля 
їдальні літ. «№ 1» загальною площею 746,2 м2 з ґанком, яка розташована 
за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебуває 
на зберіганні ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841;
 № 102 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі 
лікувально-профілактичного пункту літ. «№ 51» загальною площею 739,6 м2 
з прибудовою та ґанком, яка розташована за адресою: Вінницька обл., 
м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебуває на зберіганні ПАТ «Південь-
західшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841;
 № 103 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі 
колишнього клубу з антресоллю, підвалом п/А загальною площею 410,9 м2, 
ґанком, прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного капіталу СВАТ 
«Обрій» код за ЄДРПОУ 03058840, за адресою: Вінницька обл., Козятин-
ський р-н, с. Іванківці, вул. Шевченка, 29;
 № 104 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні 
загальною площею 104,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Ситковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371765, за адресою: 
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Мандролька, 27;
 № 105 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, окремого 
майна – мережі господарсько-побутової каналізації виробничого майдан-
чика, інв. № 3262, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський 
р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ 
«Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 106 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – повітроводів 
АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський 
р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебувають на балансі 
ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 107 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – колек-
тора вузла очисних споруд господарчої та побутової води, інв. № 3197, 
1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 108 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – напір-
ного трубопроводу незабруднених виробничих стічних вод з ставків – на-
копичувачів на ставки біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в., за адресою: 
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», 
код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 109 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – напір-
ного трубопроводу 1407 виробничих стічних вод на ставки-накопичувачі, 
інв. № 3184, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, 
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ 
«Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 110 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – напір-
ного трубопроводу питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. № 3157, 

1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 111 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – напірного 
трубопроводу скиду очисних вод в акумулюючі ставки К1-14Б, інв. № 3182, 
1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764;
 № 128 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі 
будинку побуту літ. «А» загальною площею 111,1 м2 з ґанком, що пере-
буває на балансі СТОВ «Пляхівське», код за ЄДРПОУ 00448195, та роз-
ташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Пляхова, 
вул. Подільська, 7а;
 № 129 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі 
млина загальною площею 80,2 м2, що не увійшла до статутного капіта-
лу КСП «Поділля», код за ЄДРПОУ 00448150 та перебуває на зберіганні 
Фермерського господарства «Людмила-Вінко», код за ЄДРПОУ 35711815, 
розташованої за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, 
вул. Першотравнева, 82а;
 № 130 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – погре-
ба загальною площею 50,4 м2, що не увійшов до статутного капіталу КСП 
«Поділля», код за ЄДРПОУ 00448150, та перебуває на зберіганні Фер-
мерського господарства «Людмила-Вінко», код за ЄДРПОУ 35711815, 
за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першо-
травнева, 84а;
 № 131 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аук-

ціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення 
їдальні площею 308,8 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ям-
пільський консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025, та перебуває на 
балансі ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, за адресою: 
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях від 22.01.2020:
 № 12/01-16-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: виробничий будинок (за-
бійний цех) загальною площею 93,0 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива 
(вул. Крупської), 10 та перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб» 
(код за ЄДРПОУ 00378750);
 № 12/01-17-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: нежитлові будівлі: адмін-
будинок літ. »А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б», 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, 
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 40342220);
 № 12/01-18-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: будівля підвалу загальною 
площею 209,7 м2, що розташована за адресою: Кіровоградська обл., 
Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна (вул. Жовтнева), 
132/1 та перебуває на балансі ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне 
підприємство», код за ЄДРПОУ 00954774, (зберігач);
 № 12/01-19-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-

дажу на аукціоні об’єкта державної власності: нежитлове підвальне при-
міщення загальною площею 38,4 м2, що розташоване за адресою: Кіро-
воградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Садова, 
14/19 та перебуває на балансі ТОВ «Вентура», код за ЄДРПОУ 32155508, 
(зберігач);
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 № 12/01-20-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом про-
дажу на аукціоні об’єкта державної власності: підвальне приміщення 
прийомо-здаточного корпусу загальною площею 187,7 м2, що розташо-
ваний за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Ново-
українка, вул. Курчатова, 42а та перебуває на балансі СТОВ «Степ-Агро», 
код за ЄДРПОУ 31411114 (зберігач);
 № 12/01-21-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом прода-

жу на аукціоні об’єкта державної власності: нежитлове приміщення загаль-
ною площею 260,8 м2, що розташоване за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. Бульварна (вул. Свердлова), 43 та перебуває на балансі 
ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», код за ЄДРПОУ 37583626 (зберігач).

  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях від 23.01.2020:
 № 12/01-22-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2, що 
розташована за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, 
с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18 та перебуває на балансі 
Приватного підприємства ім. Раєвського (код за ЄДРПОУ 23100218);
 № 12/01-23-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлове приміщення (підвальне) загальною площею 
34,0 м2, що розташоване за адресою: Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н, смт Приютівка, вул. Залізнична, 5 та перебуває на балан-
сі ТОВ «Користівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 
00951853);
 № 12/01-25-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності соціально-культурного призначення: піонерський табір 
з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташо-
ваний за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, 
с. Бородаївка, вул. Зарічна, 4 та перебуває на балансі АТ «Дніпровська 
ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820);
 № 12/01-26-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-

ної власності соціально-культурного призначення: фізкультурно-оздоровчий 
комплекс, А-2, загальною площею 1 288,5 м2, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Васильєвська, 124 та перебуває 
на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820);
 № 12/01-27-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-

ної власності: будівля клубу загальною площею 757,5 м2, що перебуває на 
балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820) та розташована 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2;
 № 12/01-28-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного пункту) 
площею 13,0 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85д та перебуває на балансі ПрАТ «Пів-
нічний ГЗК» (00191023);
 №12/01-29-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею 98,2 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. 
Калнишевського Петра, 27к та перебуває на балансі ПАТ «Інтерпайп Ниж-
ньодніпровський трубопрокатний завод» (05393116);
 № 12/01-30-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності – окремого майна: технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною 
площею 120,2 м2, що розташована за адресою: Запорізька обл., Запорізь-
кий р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 та перебу-
ває на балансі ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766);
 № 12/01-31-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності – окремого майна: технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною 
площею 41,9 м2, що розташована за адресою: Запорізька обл., Запорізь-
кий р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 та перебу-
ває на балансі ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766);
 № 12/01-32-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності – окремого майна: склад ПММ, літ. М, загальною площею 
19,7 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, 
смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 та перебуває на 
балансі ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766);
 № 12/01-33-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності – окремого майна: свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, 
загальною площею 612,2 м2; відстійники первинні: № 2 площею 22,9 м2, 
№ 3 площею 22,9 м2; жолоб № 5 площею 93,2 пог. м; паркан № 4 пло-
щею 76,8 м2; станція насосної артсвердловини площею 22,4 м2; дробар-
ка «Волгарь», інв. № 457012; дробарка «Волгарь», інв. № 457014; шафа 
платтєва з антресоллю, інв. № 700390; шафа платтєва з антресоллю, інв. 
№ 700391; пересувна підстанція ПКТП, інв. № 400632; трактор МТЗ-572, 
інв. № 400672; трансформатор МТЗ -80, інв. № 400698, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 
28 та перебуває на балансі ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» (код 
за ЄДРПОУ 00191253);
 № 12/01-34-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності – окремого майна: котельня з підвалом та тамбуром, 
літ. К, к, К11, К12, площею 608,9 м2; слюсарна майстерня, літ. К6, площею 
74,5 м2; зварювальний цех, літ. К7, площею 36,9 м2; склад, літ. К8, площею 
20,0 м2; гараж літ. К9, площею 55,3 м2; димова труба, літ. К15; майданчик 
котельної I,, що розташований за адресою: Запорізька обл., Пологівський 
р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28 та перебуває на балансі ТОВ «Гірничо-
добувна компанія «Мінерал» (код за ЄДРПОУ 00191253);
 № 12/01-35-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта неза-

вершеного будівництва: корпус № 2 літ. А10-8, що розташований за адре-
сою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (Єгорова), 1 та пере-
буває на балансі ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 14311459);
 № 12/01-36-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта неза-

вершеного: корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11, вхід в підвал, що роз-
ташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична 
(Єгорова), 1 та перебуває на балансі ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за 
ЄДРПОУ 14311459).

  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях від 24.01.2020:
 № 12/01-41-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлове підвальне приміщення загальною площею 
25,5 м2, що розташоване за адресою: Кіровоградська обл., Новомирго-
родський р-н, м. Новомиргород, вул. Шевченка, 2/3 та перебуває на ба-
лансі ПрАТ «Новомиргородське автотранспортне підприємство 13545» 
(код за ЄДРПОУ 03117398);
 № 12/01-43-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: підвальне приміщення загальною площею 164,2 м2, що 
розташоване за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, 
м. Помічна, вул. Гагаріна, 54 та перебуває на балансі ПАТ «Помічнянський 
елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951899);
 № 12/01-44-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під А-1, при-
будови літ. а-1, а1-1, ґанки літ. а, а1 загальною площею 189,6 м2, навіс літ. 
Б, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Коваленка, 4 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металур-
гійний комбінат» (05393043);
 № 12/01-45-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: прибудови літ. А1-1, 
А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною площею 388,0 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Соборна, 16а та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металур-
гійний комбінат» (05393043).
 № 12/01-46-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі: 
прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташована за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6 та перебуває на 
балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (05393043);
 № 12/01-47-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності соціально-культурного призначення: клуб металургів 
літ. А-1, навіс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, загальною 
площею 1 230,0 м2, тротуар літ. І, що розташований за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 189 та перебуває на балансі 
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (05393043);
 № 12/01-48-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 423,8 м2 з 
підпірною стінкою № 1, ґанком № 2, тротуаром І, що розташована за адре-
сою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 5 та перебуває 
на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (05393043);

 № 12/01-37-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта не-
завершеного будівництва: житлового будинку, літ. А, що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Запорізькій р-н, с. Ручаївка, вул. Степова, 32 та 
перебуває на балансі ПрАТ « СОНЯЧНЕ 2007» (код ЄДРПОУ 25677850);
 № 12/01-38-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-

ної власності – окремого майна: підвал (гараж), літ. Д, загальною площею 
42,0 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
просп. Соборний (просп. Леніна), 38 та перебуває на балансі ПАТ «Запо-
різькій сталепрокатний завод» (код за ЄДРПОУ 00191247);
 № 12/01-39-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-

ної власності – окремого майна: підвал (склад) літ. В, загальною площею 
82,0 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
просп. Соборний (просп. Леніна), 38 та перебуває на балансі ПАТ «Запо-
різькій сталепрокатний завод» (код за ЄДРПОУ 00191247);
 № 12/01-40-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності – окремого майна: нежитлове приміщення № 7 осно-
вної частини літ. А IV НЖ загальною площею 1712,3 м2, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (Єгорова), 
2а та перебуває на балансі ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 
14311459);
 № 12/01-42-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-

жавної власності: нежитлове приміщення загальною площею 192,9 м2, 
що розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький 
(м. Кіровоград), вул. Лавандова (вул. Тореза), 27а та перебуває на ба-
лансі ТДВ «Кіровоградське автотранспортне підприємство 13554» (код 
за ЄДРПОУ 05465761).

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 
24.01.2020 № 23 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 
на аукціоні без умов окремого майна – комплексу нежитлових будівель 
у складі: адміністративний будинок, А загальною площею 557 м2; гаражі, 
Б загальною площею 362,6 м2; насосна, В загальною площею 4,5 м2, від-
стойник, Г загальною площею 5,5 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., 
Калуський р-н, с. Новиця, вул. Шевченка, 1Б. 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 
27.01.2020 № 30 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 
на аукціоні без умов нежитлової будівлі магазину загальною площею 
198,0 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський район, смт 
Гвіздець, вул. І. Франка, 67.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Чер-

каській області Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 23.01.2020 № 0043-О 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної 
власності, окремого майна – приміщення магазину (літ. А-1) загальною 
площею 62,4 м2, що не увійшло до статутного капіталу ТОВ «Тальнівський 
щебзавод» (Черкаська область, м. Тальне, вул Кар’єрна, 16) шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – ТОВ «Тальнівський щеб-
завод» (код за ЄДРПОУ 01375038; 20400, Черкаська область, м. Тальне, 
вул Кар’єрна, 1).

  
Наказами Управління забезпечення реалізації повноважень  

у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях від 24.01.2020:
 № 0048-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої при-

ватизації державної власності, окремого майна: нежитлова будівля (літ. 
А-І Н) загальною площею 732,9 м2, що знаходиться за адресою: Черкаська 
обл., м. Шпола, вул. Лозуватська, 53, шляхом продажу на аукціоні з умо-
вами. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській 
області (код за ЄДРПОУ 02357999);
 № 0049-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-

зації державної власності, окремого майна: адміністративна будівля (літ. А2); 
ґанок а; ґанок 1а; ґанок 2а; пожежна драбина 3а, загальною площею 502,3 м2, 
що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Кам’янка, пров. Галі Кудрі, 4, 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – Головне управ-
ління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999);
 № 0051-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої прива-

тизації державної власності незавершеного будівництва: газова котельня, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черкаський» (19836, Черкаська 
обл., Драбівський р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру, 7). Балансоутри-
мувач – ПрАТ «Черкаський» (код за ЄДРПОУ 05390017; 19836, Черкаська 
обл., Драбівський р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру, 1);
 № 0052-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої при-

ватизації державної власності: державна частка у розмірі 30 % статутного 
капіталу ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 38972277; м. Чер-
каси, пров. Анатолія Пашкевича, 2);
 № 0053-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої прива-

тизації державної власності незавершеного будівництва: котельня для ЖКГ, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Велика Бурімка» (Черкаська обл., 
Чорнобаївський р-н, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 17). Балансоутриму-
вач – ПрАТ «Велика Бурімка» (код за ЄДРПОУ: 00486818; 19940, Черкаська 
обл., Чорнобаївський р-н, с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 14).

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 22 січня 
2020 року № 00145 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації державної власності – пакета акцій розміром 72,6920 % 
статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Проектно-
конструкторський інститут конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819, 
вул. Базарна,20, м. Львів, 79007), що становить 944560 штук акцій за-
гальною номінальною вартістю 236 140,00 гривень, шляхом продажу на 
аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 24.01.2020 
№ 00172 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватиза-
ції державної власності: окремого майна – нежитлової будівлі контори за 
адресою: Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Геологів, 31б, що перебу-
ває на балансі Державного підприємства «Українська геологічна компанія» 
(код за ЄДРПОУ 38078094), шляхом продажу на аукціоні без умов.

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказів про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 24.01.2020 
№ 00181 внесено зміни до п. 2 наказу Регіонального відділення ФДМУ по 
Закарпатській області від 15.06.2018 № 00268 «Про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва», а саме: «Приватизувати об’єкт державної 
власності малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – ливне-
вий колектор за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, 
вул. Трудова, 2б, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський турбогаз» 
(ЄДРПОУ 00153608), шляхом продажу на аукціоні з умовами».
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 24.01.2020 
№ 00182 внесено зміни до п. 2 наказу Регіонального відділення ФДМУ по 
Закарпатській області від 15.06.2018 № 00267 «Про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого 
майна», а саме: «Приватизувати об’єкт державної власності малої прива-
тизації – окреме майно – вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 
загальною площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський турбогаз» 
(ЄДРПОУ 00153608), шляхом продажу на аукціоні з умовами».

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях від 22.01.2020:
 № 165 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу балансо-

утримувачем об’єкта соціально-культурного призначення – готель, який 
перебуває на балансі АТ «РАДСАД» та розташований за адресою: Мико-
лаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радісний Сад, вул. Миру, 9б;
 № 166 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-

зації – майданчик для накопичення та тимчасового зберігання вантажів, 
який перебуває на балансі ПрАТ «Очаківське ХПП» та розташований за 
адресою: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвій-
ська, 1/15.

Наказами Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Мико-
лаївській областях від 24.01.2020:
 № 173 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-

ності: пасажирський павільйон в Лузанівці, що розташований за адресою: 
м. Одеса, пляж Лузанівка, 21/1 та перебуває на балансі ДП «Одеській 
морський торгівельний порт» (код ЄДРПОУ 01125666);
  № 174 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 

власності: магазин № 2, що розташований за адресою: Одеська область, 
м. Ізмаїл, Болградське шосе, 12, який не увійшов до статутного капіталу 
ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 01037956) та перебуває на обліку цього това-
риства.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію 

Наказами Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та  
Житомирській областях від 27.01.2020:
 № 62 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на елек-

тронному аукціоні об’єкта малої приватизації – групи інвентарних об’єктів 
у складі: контора-прохідна автогосподарства будбази загальною площею 
435,6 м2, побутовий корпус автогаража на 450 місць автогосподарства 
будбази загальною площею 4408 м2, пожежний резервуар автогосподар-
ства будбази V250 м3, відкрита стоянка машин автогосподарства будбази 
бетонне вимощення S=17237 м2, відкритий навіс автогосподарства буд-
бази споруда S=333,0 м2, за адресою: Рівненська обл., Володимирецький 
район, м. Вараш, Будівельна база №1 та №2 промислової зони, 48,47; 
площадка укрупненої збірки та складування обладнання площею 966,6 м2, 
кабельне поле площею 3515 м2, площадка для збірки електроосвітлювачів 
площею 1217 м2, за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, 
м. Вараш, Будівельна база №1 та №2 промислової зони, 41/1; дільниця 
малої механізації загальною площею 1311,8 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна база №1 та №2 
промислової зони, 45; приміщення для ремонту важких машин і механіз-
мів, К-1, загальною площею 1289,6 м2, ремонтно-механічна майстерня, 
К’-1, загальною площею 290,1 м2, ремонтно-механічна майстерня з по-
бутовими приміщеннями, Ж-2, загальною площею 473,1 м2, блок контори 
дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею 312,5 м2, пожежний ре-
зервуар будбази №1 V=100 м3, відкриті площадки стоянки машин і меха-
нізмів площею 4736,9 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький 
район, м. Вараш, Будівельна база №1 та №2 промислової зони, 46, що 
перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 
ЄДРПОУ 05425046;
 № 63 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на елек-

тронному аукціоні об’єкта малої приватизації – групи інвентарних об’єктів 
у складі: арматурний цех загальною площею 2070,5 м2 за адресою: Рів-
ненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна база №1 та 
№2 промислової зони, 56; бетонний завод загальною площею 4014,3 м2 за 
адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 промислової зони, 58; виробничий корпус з підготовки 
ремонтно-будівельних робіт загальною площею 879,2 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна база 
№ 1 та № 2 промислової зони, 60/2; площадка складування конструкцій 
загальною площею 24,8 м2, за адресою: Рівненська обл., Володимирець-
кий район, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 
60/1; склад паливно-мастильних матеріалів з автозаправною станцією 
загальною площею 157,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирець-
кий район, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 53; 
комплекс, майновий – деревообробний цех загальною площею 1308 м2 
за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, Буді-
вельна база № 1 та № 2 промислової зони, 55; склад-навіс Б-1 загальною 
площею 1981,5м2, ЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею 1674,1 м2, 
склад матеріалів на НРБ К-1 загальною площею 1633 м2, склад Л-1 загаль-
ною площею 97,6 м2, туалет М-1 загальною площею 41,6 м2, майданчик 
складування матеріалів площею 870 м2, відкриті складські майданчики 
генпідрядника площею 6219 м2, майданчик складування обладнання пло-
щею 3852 м2, рампа розвантаження вагонів площею 251 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, Будівельна база № 
1 та № 2 промислової зони, 50, що перебуває на балансі ВП «Рівненська 
АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046;
 № 64 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

– цеху зварювальних робіт за адресою: Рівненська обл., Володимирець-
кий район, м. Вараш, Будівельна база №1 та № 2 промислової зони, 25, 
що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», 
код ЄДРПОУ 05425046, шляхом продажу на аукціоні;
 № 66 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-

ності, окремого майна: складу каміння та щебеня загальною площею 
14,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, 
Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 66, що перебуває на балан-
сі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, 
шляхом продажу на електронному аукціоні;
 № 67 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-

ності, окремого майна, а саме: групи інвентарних об’єктів у складі: мате-
ріальний склад ПТЕМ загальною площею 888,7 м2; цех передмонтажних 
робіт загальною площею 3555,3 м2; бокс стоянки машин АТЦ бази ПТЕМ 
загальною площею 1056,3 м2; газове господарство бази ПТЕМ загальною 
площею 302,2 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, 
м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 34, корп.1, 2, 
3, 4; загальностанційний лабораторно-побутовий корпус загальною пло-
щею 1493,9 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, м. 
Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 33; майстерня ви-
робничих робіт зі складом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею 1432,1 м2 
за адресою: Рівненська обл., Володимирецький район, м. Вараш, Буді-
вельна база № 1 та № 2 промислової зони, 35 та перебувають на балансі 
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, 
шляхом продажу на електронному аукціоні.

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,АВТОнОМнА
РЕСПУБЛІКАКРиМтам.СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна  
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 21.01.2020:
 № 25 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

державної власності соціально-культурного призначення: територія складів 
другої групи, а саме: склад (літ. 1А) площею забудови 380,1 м2, склад (літ. 
2Д) площею забудови 19,0 м2, склад (літ.3Е) площею забудови 8,8 м2, бу-
дівля охорони (літ. 4Г) площею забудови 31,6 м2, туалет (літ. 5Ж) площею 
2,2 м2, навіс (літ. 6Б) площею 164,7 м2, навіс (літ. 7В) площею 164,7 м2, ого-
рожа 1, 2, 3 (№ 8), який перебуває на балансі Херсонської філії державно-
го підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 
38728533) та розташований за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, 
смт Кізомис, вул. Набережна, б/н, шляхом продажу на аукціоні;
 № 26 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

державної власності: будівля складу цивільної оборони, яка перебуває на ба-
лансі ТДВ «Херсонське автотранспортне підприємство 16563» (код ЄДРПОУ 
3119026) та розташована за адресою: Бериславське шосе, 44а, м. Херсон;
 № 27 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-

зації державної власності: тепличне господарство, яке перебуває на ба-
лансі Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (код за ЄДРПОУ 38728533) та розташоване за адресою: 
м. Гола Пристань, Голопристанський район, Херсонська область, шляхом 
продажу на аукціоні;
 № 28 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-

зації державної власності соціально-культурного призначення: будівля 
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недіючої районної електричної підстанції, яка перебуває на балансі ВАТ 
«Херсонський консервний завод дитячого харчування ім. 8 Березня» (код 
за ЄДРПОУ 5529573) та розташована за адресою: м. Херсон, вул. Михай-
лівська (Петренка), 7, шляхом продажу на аукціоні.

  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 22.01.2020:
 № 29 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

державної власності: будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами, що 
перебуває на балансі Управління Північно-Кримського каналу, розташо-
вана за адресою: Херсонська область, с-ще Каланчак, вул. Українська, 
буд. 4б, шляхом продажу на аукціоні;
 № 30 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватиза-

ції державної власності: будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами, 
що перебуває на балансі Управління Північно-Кримського каналу (код  

ЄДРПОУ 01034656) та розташована за адресою: Херсонська область, с-ще 
Брилівка, вул. Першотравнева, буд. 58, шляхом продажу на аукціоні;
 № 31 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-

зації державної власності: внутрішньозаводські залізничні колії, що пере-
бувають на балансі ВАТ «Каховка» (код ЄДРПОУ 01033504) (припинено) 
та розташовані за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське 
шосе, 7, шляхом продажу на аукціоні.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву від 24 січня 2020 року:
 № 65 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

– окремого майна – вбудованого нежитлового приміщення громадського 

призначення загальною площею 85,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 43, що перебуває на балансі державного підприємства «Еко» (код 
за ЄДРПОУ 32309722);
 № 66 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

– об’єкта незавершеного будівництва – лабораторно-експериментального 
корпусу за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8 (балансоутримувач – 
відсутній) шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 № 67 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-

зації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеці-
алізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853» за адресою: 
02099, м. Київ, вул. Ремонтна, 12 (код ЄДРПОУ 01388199) шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами;
 № 68 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 

– об’єкта незавершеного будівництва – господарчого блоку з градирнею 
за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42 (балансоутримувач – 
відсутній) шляхом продажу на аукціоні з умовами.

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

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності від 11.12.2019

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля артезі-
анської свердловини площею 11,1 м2, будівля насосної станції площею 
4,8 м2. Львівська обл., м. Золочів, вул. Бродівська, 19. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 
продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 
2 к/д. Вартість робіт – 3100 грн.

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля диспетчер-
ської літ. «І» площею 20,8 м2, будівля закритої трансформаторної підстанції 
№ 372 площею 40,6 м2, прожекторна вишка (2 шт.), лінія електромереж, 
внутрішні дороги та площадки, металева огорожа, цистерна. Львівська 
обл., м. Самбір, вул. Промислова, 56. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з 
умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Вой-
тенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 3197 грн.

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 19,6 м2. Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 1. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість ро-
біт – 1998 грн.

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова бу-
дівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2, вбиральня (літ. «Б-1») площею 2,0 м2, 
комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2, сходи «а», ворота «1», огорожа «2». 
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Санники, вул. Майданова, 73а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. 
Вартість робіт – 2832 грн.

Нежитлові приміщення № 306, № 307 загальною площею 15,2 м2 на 
шостому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1180 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 15,6 м2 на першому поверсі 
будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смо-
корівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1340 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 22,4 м2 у мансарді (за 
планом: кімн. № 114 – 10,6 м2, кімн. №115– 11,8 м2) у будівлі. м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 37,7 м2 на першому поверсі 
будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення до-
говору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП 
«Левковичі». Термін виконання робіт –2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 28,6 м2. м. Львів, вул. Хуто-
рівка, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Вартість робіт – 1200 грн.

Будівля столярного цеху літ. Ж-1 загальною площею 183,9 м2. м. Львів, 
вул. Академіка Підстригача, 2. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Націо-
нальна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1000 грн.

Нерухоме майно загальною площею 692,3 м2, а саме: будівля Б-8 під 
літерою «В-1» загальною площею 376,7 м2, будівля Б-8 під літерою «Г-1» 
загальною площею 172,3 м2 та будівля Б-9 під літерою «Б-1» загальною 
площею 143,3 м2. м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2. Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Будівля овочесховища загальною площею 320,7 м2. Львівська обл., 
Сокальський р-н, смт Жвирка, вул. Вокзальна. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 
1929 грн.

Частина вимощення асфальтобетонного загальною площею 1109,0 м2 
та окремо стоячої будівлі пункту заправки літ. Ю-1 площею 7,0 м2. м. Львів, 
вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 994 грн.

Частина службово-виробничої будівлі площею 9,6 м2. 44332, Волинська 
обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Мета 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Волинцева О. І. Вартість робіт – 2355 грн.

Частина адміністративної будівлі площею 118,2 м2. 44700, Волинська 
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ФОП Волинцева О. І. Вартість робіт – 2973 грн.

Частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І, 
ІІ поверхи) (літ. Б-3) площею 3,0 м2. 43018, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. 
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2310 грн.

Частина санаторію-профілакторію площею 43,3 м2. 43021, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька 
О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2310 грн.

Частина адміністративної будівлі літера «А-2» площею 200,2 м2 (при-
міщення № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 та частина приміщення № 7 
площею 5,9 м2). 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 
23. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання 
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2860 грн.

По об’єктах:
окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), 

протигази (8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска (25 шт.) за адресою: 
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4;

частина приміщення двомодульного контейнера для побутових по-
треб площею 4,3 м2 за адресою: 44731, Волинська обл., Володимир-
Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60 відповідно до п. 8 розділу 
III Положення конкурс вважається таким, що не відбувся. Голова комісії 
прийняв рішення про повторне проведення конкурсу щодо зазначених 
об’єктів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбулись 05.12.2019

1. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання май-
нової шкоди державі за встановленим фактом нестачі основних засобів 
цілісного майнового комплексу структурного підрозділу «Лабораторний 

комплекс», переданого в оренду ТОВ «Марімпекс» за договором оренди 
від 26.12.2001 № 885/2001. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 87510, 
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 173. Мета проведення оцін-
ки: визначення розміру збитків. Переможець конкурсу – Товарна біржа 
«Компанія з продажу активів», вартість послуг з оцінки – 1300 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 43,0 м2 цокольного поверху адміністративного будинку, що пере-
буває на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Мироносицька, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк ви-
конання – 2 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
92,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебувають на ба-
лансі Головного управління Національної поліції в Донецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40109058. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 10. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 1840,2 м2, 
а саме: нежитлова будівля ковальсько-зварювального цеху, спортивно-
оздоровчого комплексу (літ. «И-2») загальною площею 268,0 м2; нежит-
лова будівля складів (літ. «Г-1») загальною площею 274,2 м2; нежитлові 
приміщення будівлі дослідних майстерень (літ. «Б-2») загальною площею 
1298,0 м2, у тому числі: кімн. № 1-7, 12-24, 26-33, 37-43 загальною площею 
640,3 м2 першого поверху та кімн. № 1-3, 5-26, 28-42 загальною площею 
657,7 м2 другого поверху, що перебуває на балансі ДП «Український дер-
жавний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», код за ЄДРПОУ 
00190443. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61023, м. Харків, вул. Весні-
на, 12. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вар-
тість послуг з оцінки – 4000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня підвалу площею 10,0 м2 та частина покрівлі площею 30,0 м2 будівлі, 
що перебуває на балансі Маріупольського будівельного коледжу, код за 
ЄДРПОУ 01242886. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Свободи, буд. 90. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2630 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина веранди площею 2,0 м2 першого по-
верху будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Донбаської 
державної машинобудівної академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: 84000, Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. 
Машинобудівників, б. 39. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 35, 36 цо-
кольного поверху 3-поверхової адміністративної будівлі (інв. № 35801) 
загальною площею 9,1 м2, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інсти-
тут (УХІН)», код за ЄДРПОУ 0190443. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Весніна, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична ком-
панія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1900 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21, 22 
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі учбового корпусу № 3, інв. 
№ 0001030010, літ. А-5, реєстровий № 01116472.7.ПВПСЦЧ031, загаль-
ною площею 136,9 м2, що перебувають на балансі Українського держав-
ного університету залізничного транспорту, код за ЄДРПОУ 01116472. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Харківська набережна, 
8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2680 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова будівля телятника 
на 100 голів (інв. № 13649) (літ. А-1) загальною площею 851,4 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківського державного авіаційного виробничого 
підприємства Заводу по технічному обслуговуванню та ремонту авіацій-
ної техніки «ТОРА» (код за ЄДРПОУ 1128506). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. Миру, 47а. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 3500 
грн, строк виконання – 5 календарних днів.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімната № 5, роз-
ташоване на першому поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу 
(літ. «А-12»), 02497980.1АААДДК930, загальною площею 5,9 м2, що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства Українського державного 
проектного інституту «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (ідентифікаційний номер 
02071151). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 
21а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 
2180 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 16,0 м2 першого поверху будівлі залізничного вокзалу 
станції Покровськ, що перебуває на балансі Виробничого структурного 
підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код 
за ЄДРПОУ 41149437. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Покровськ, пл. Привокзальна, б/н. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцін-
ки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

12. Назва об’єкта оцінки: державне майно площею 2,0 м2 першого 
поверху будівлі учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Дон-
баської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 02070789). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Академічна, б.72. Мета проведення оцінки: визначення вартості май-
на з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору 
з хімічної сторони (поруч з ліфтом) на сьомому поверсі навчального кор-
пусу загальною площею 8,0 м2, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна (ідентифікаційний номер 
02071205). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 4. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 

Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість 
послуг з оцінки – 1900 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення: кімн. № 708 на 1-му 
поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі (літ. Б-4) загальною пло-
щею 13,5 м2, що перебуває на балансі Регіо наль ного сервісного центру 
МВС в Харківській області, код за ЄДРПОУ 40112097. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Шевченка, 26. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 1980 грн, строк виконан-
ня – 4 календарних дні.

15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
4131,8 м2 інженерного корпусу літ. «А-3», а саме: кімн. № 1-10, 13-18, 
20-61 загальною площею 1087,0 м2 підвалу; кімн. № 1-10, 15-18, частина 
коридору кімн. № 19 (площею 22,0 м2), 20, 24-37, 39, 44, частина кори-
дору кімн. № 45 (площею 10,0 м2), частина тамбура кімн. № 49 (площею 
1,6 м2), 53-56, 58-64 загальною площею 836,3 м2 першого поверху; кімн. 
№ 1-33 загальною площею 1107,1 м2 другого поверху; кімн. № 1-43 за-
гальною площею 1101,4 м2 третього поверху, що перебуває на балансі 
ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут 
(УХІН)» (код за ЄДРПОУ 00190443). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
61023, м. Харків, вул. Весніна, 12. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 2800 грн, строк 
виконання – 3 календарних дні.

16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 35 пло-
щею 9,66 м2 та частина вестибуля (приміщення № 51) площею 12,6 м2 
на першому поверсі чотириповерхового патолого-анатомічного корпусу 
(інв. № 10310013) загальною площею 22,26 м2, що перебуває на балан-
сі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 
01896872. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 35. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Конкурс визнано таким, що не відбувся.

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 42,1 м2 служ-
бової будівлі вантажного подвір’я, що перебуває на балансі ВП «Маріу-
польське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 
41149437). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 85700, Донецька обл., 
м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, б. 9б. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцін-
ки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

18. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – 
нежитлові приміщення – кімн. № 36, 37, 38, розміщені на 1-му поверсі 
5-поверхової будівлі санаторію-профілакторію «Імпульс» (інв. № 70330, 
літ. «А-5»), загальною площею 209,2 м2, що перебувають на балансі Хар-
ківського національного університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 
02071197. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Бакуліна, 16. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 2400 
грн, строк виконання – 4 календарних дні.

19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 182,3 м2 одноповерхової будівлі (реєстровий номер 
34032208.1.УЮИХЮЕ122), що перебувають на балансі Державного під-
приємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», код за ЄДРПОУ 
34032208. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугле-
дар, вул. Магістральна, б. 4. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотчен-
ко А. М., вартість послуг з оцінки – 2250 грн, строк виконання – 2 кален-
дарних дні.

20. Назва об’єкта оцінки: три місця по 2,0 м2 загальною площею 6,0 м2, 
частини нежитлових вбудованих приміщень першого поверху учбового 
корпусу № 1, що перебуває на балансі Українського державного універ-
ситету залізничного транспорту (код за ЄДРПОУ 01116472). Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Фейєрбаха, б. 8. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з 
оцінки – 2180 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

21. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – кімн. 
№ 250, розташовану на 2-му поверсі навчального корпусу (інв. № 70994, 
літ. «Д-4»), пам’ятка архітектури, загальною площею 16,1 м2, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код 
за ЄДРПОУ 02071197. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. 
Науки, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з 
оцінки – 2180 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 
15,9 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. 
№ 101310001), що перебуває на балансі Луганського національного 
аграрного університету, код за ЄДРПОУ 00493669. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: 92733, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе, 
вул. Молодіжна, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди з метою укладення договору оренди. Конкурс визнано таким, 
що не відбувся.

23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 
9,3 м2 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі вокзалу ст. Рубіжне 
(інв. № 8870100001082), що перебуває на балансі виробничого структур-
ного підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрза-
лізниця», код за ЄДРПОУ 40075815. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Набережна, 1д. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження дого-
вору оренди. Конкурс визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбулись 12.12.2019

1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – части-
на даху 6-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 10310109, літ. А-6, реєстро-
вий номер 08571363.1.ФХМАУК008, загальною площею 18,5 м2, що пере-
буває на балансі Національного університету цивільного захисту України, 
код за ЄДРПОУ 08571363. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул. Алчевських, 52/54. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість 
послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, кімн. № 6, 7, 8 загаль-
ною площею 66,5 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-4), що перебу-
ває на балансі Харківського державного вищого училища фізичної куль-
тури № 1 (код за ЄДРПОУ 04591392). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
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61070, м. Харків, вул. Фронтова, буд. 3. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 2418 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража (кімн. № 3) 
площею 21,8 м2 першого поверху побутового корпусу (літ. Г-2), що пере-
буває на балансі Державного підприємства Міністерства оборони України 
«Харківський завод залізобетонних виробів» (код за ЄДРПОУ 08494527). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Велика Панасівська, б. 
220. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-
ня договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість 
послуг з оцінки – 2087 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 3 (площею 
18,6 м2), кімн. № 4 (площею 24,8 м2) та тамбур № І (площею 3,2 м2) на 
1-му поверсі 2-поверхового будинку, інв. № 10310005, літ. Б, загальною 
площею 46,6 м2, що перебувають на балансі Харківського відокремле-
ного підрозділу Державної установи «Лабораторний центр на залізнич-
ному транспорті Міністерства охорони здоров’я України», код за ЄД-
РПОУ 038547573. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., 
м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 28. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 2087 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (кімната 
315) на 3-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1 загальною 
площею 25,0 м2, що перебувають на балансі Українського державного 
університету залізничного транспорту, код за ЄДРПОУ 01116472. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 1963 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підсобного приміщення 
кімн. № 17 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5 
(літ. А-9) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, код за ЄД-
РПОУ 02125585. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Люд-
віга Свободи, 53б. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «БОНС», вартість послуг з 
оцінки – 1600 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 119,1 м2, а 
саме: частини приміщення спортивної зали площею 61,7 м2 другого повер-
ху та нежитлові приміщення загальною площею 57,4 м2 третього поверху 
господарсько-побутового корпусу, що перебуває на балансі Державного 
навчального закладу «Міжрегіо наль не вище професійне будівельне учи-
лище м. Краматорська», код за ЄДРПОУ 02542018. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2299 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 6,0 м2 (кімн. № 81) першого поверху триповерхової будівлі уч-
бового корпусу (моторобудівельний корпус), літ. «Л-1-3», що перебуває 
на балансі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут», код за ЄДРПОУ 02066769. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг з 
оцінки – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 50,7 м2, а саме: приміщення № 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 на 
першому поверсі одноповерхової основної будівлі А (інв. № 101310180), 
що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Лу-
ганській області, код за ЄДРПОУ 40108845. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 24а. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продо-
вження договору оренди. Конкурс визнано таким, що не відбувся.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: частина учбово-
виробничих майстерень 1-го поверху будинку (інв. № 10310796, літ. В-2) 
загальною площею 32,7 м2, що перебувають на балансі Державного на-
вчального закладу «Харківський регіо наль ний центр професійної освіти 
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування», код за ЄДРПОУ 
02547694. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 
87. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 
2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття привокзаль-
ної площі загальною площею 20,1 м2, що перебуває на балансі ВП «Марі-
упольське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 
41149437). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріу-
поль, пл. Мічмана Павлова, б. 10. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 2199 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 10,0 м2 технічного поверху та частина поверхні даху 
площею 10,0 м2 учбово-лабораторного корпусу, що перебуває на ба-
лансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за 
ЄДРПОУ 38177113). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк ви-
конання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна, 
що відбувся 23.12.2019

1. Окремо розташована будівля майстерні з прибудовами загальною 
площею 756,6 м2, що перебуває на балансі ДУ «Північна виправна колонія 
(№ 90)» та знаходиться на території колонії за межами її режимної частини, 
за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, переможець конкурсу – ПП 
«Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 2400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 048,1 м2 на пер-
шому та другому поверхах навчального корпусу № 2, що обліковується на 
балансі Херсонського державного університету, а саме: приміщень першого 
поверху, позначених на плані за номерами: 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 загальною площею 610,6 м2; 
приміщень другого поверху, позначених на плані за номерами: 53, 55, 56, 
57, 58, 59, 61, 62, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, загальною площею 437,5 м2 
за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – 
ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності по Він ницькій області, що відбувся 18.12.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко 

Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежит-
лових вбудованих приміщень № 112 – № 118 (124,6 м2), № 148 (1,9 м2) 
загальною площею 126,5 м2 на 1-му поверсі виробничого корпусу (літ. А), 
що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний фонд 

геопросторових даних України», за адресою: м. Він ниця, вул. 600-річчя, 
19 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру 
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – ви-
робничої будівлі гаражів (літ. Г) загальною площею 287,1 м2 з оглядовою 
ямою (літ. Г/я), яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», за адресою: Він ницька обл., м. Ладижин, 
вул. Промислова, 9а з метою визначення справедливої вартості об’єкта 
для цілей відображення її результатів в бухгалтерському обліку. Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2700 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області РВ ФДМУ по КиїВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що будуть залучені для проведення незалежної оцінки 
об’єктів, що відбулися 18.12.2019

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі площею 316,6 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Управління поліції охоро-
ни в Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Вільних 
Козаків, 15, м. Тальне, Черкаська обл. Орендар: Тальнівська дитяча му-
зична школа Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської 
області. Платник робіт з оцінки: Відділ культури, туризму та з питань діяль-
ності засобів масової інформації Тальнівської міської ради. Дата оцінки: 
30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 950,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі площею 80,1 м2. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління На-
ціональної поліції в Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
вул. Шевченка, 16б, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: 
Виконавчий комітет Кам’янської міської ради. Дата оцінки: 30.11.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено 
СОД Ошовська І. А. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вар-
тість послуг – 950,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністратив-
ної будівлі площею 43,93 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство 
«Житлосервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 
31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьменко Т. І. Дата оцінки: 
30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 580,00 грн.

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністратив-
ної будівлі площею 210,4 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство 
«Житлосервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 
31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ГО «Клуб дитячого розвитку «Кідс 
Клуб». Дата оцінки: 30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано СОД Устименко Т. В. Термін виконання ро-
боти – 2 календарних дні, вартість послуг – 720,00 грн.

1.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення сховища техніки, 
літ. V-1, площею 71,9 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: вул. Надпільна, 222, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Хмельницький Р. Г. Дата оцінки: 30.11.2019. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін 
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 800,00 грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з умо-
вами.

2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної влас-
ності окремого майна – приміщення третього та четвертого поверхів адмі-
ністративної будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною площею 1027,9 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Конструкторське бюро «Інфорт», код за ЄДРПОУ 31489877. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: 18029, Черкаська обл.., м. Черкаси, вул. Одеська, 
8. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 
30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 1590,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 11.12.2019 о 15.00

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – пе-
реможець

Термін 
виконан-
ня, ка-

лендар-
них днів

Вар-
тість 
вико-
нання 
робіт, 
грн

1 Приміщення блоку тех-
нічного обслуговування 
(літ. «А»), приміщення 
автосалону (літ. «Б») та 
приміщення механічної 
майстерні (літ. «В»)

513,0 
(в т. ч. 
79,8, 
133,3 

та 
299,9)

м. Київ, просп. 
Науки, 57

ТОВ «Са-
рос»

2 5720

2 Нежитлове приміщення 44,9 м. Київ, вул. М. 
Грушевського, 7 

ТОВ «Са-
рос»

2 4060

3 Нежитлове приміщення 44,76 м. Київ, 
вул. Парково-
Сирецька, 4

ФОП Ряб-
ченко О. М.

2 3800

4 Частина нежитлового при-
міщення – об’єкт культур-
ної спадщини

8,0 м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 58

ФОП Ряб-
ченко О. М.

2 3600

5 Частина нежитлового при-
міщення

4,0 м. Київ, просп. В. 
Лобановського, 
10, гуртожиток 
№ 8

ТОВ «Са-
рос»

2 3500

6 Частина нежитлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. Во-
линська, 9/21, 
гуртожиток № 3

ТОВ «Са-
рос»

2 3500

7 Нежитлове приміщення 101,8 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ТОВ «Са-
рос»

2 4000

8 Забетонований майданчик 
та частина труби котельні

10,0 
(в т.ч. 
6,0 та 
4,0)

м. Київ, Кільцева 
дорога, 4

ПП «ЕНЕР-
ГОМАКС»

2 3700

9 Частина нежитлового при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9

ТОВ «Са-
рос»

2 3700

10 Нежитлове приміщення 11,1 м. Київ, вул. Трос-
тянецька, 47

ТОВ «Са-
рос»

2 3700

11 Нежитлове приміщення 145,8 м. Київ, вул. Є. 
Коновальця, 18

ТОВ «Са-
рос»

2 4000

12 Частина даху та технічного 
поверху

13,0 
(в т.ч. 
8,0 та 
5,0)

м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 122, 
корпус № 21

ФОП Ряб-
ченко О.М.

2 3700

13 Нежитлове приміщення 19,3 м. Київ, пров. 
Я.Хомова, 16

ТОВ «Са-
рос»

2 3700

14 Нежитлове приміщення 17,3 м. Київ, вул. Смі-
лянська, 11

ТОВ «Са-
рос»

2 3700

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсів в з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна 
об’єктів оренди, що відбулися 19.12.2019

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця Даниленка О. І. на проведення оцінки 

державного майна:
нежитлових приміщень загальною площею 86,1 м2 на першому поверсі 

двоповерхової будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення 
«Банк М. А.Терещенка», за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевчен-
ка, 10, що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів». 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
3830,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 4 календарних дні;

групи інвентарних об’єктів: частини труби котельної висотою 4,0 м та 
частини асфальтованого майданчика площею 8,0 м2 за адресою: Сумська 
обл., Ямпільський р-н, смт Свеса, вул. Грушевського, 1, що обліковуєть-
ся на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Свеський професійний аграрний ліцей». Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3830,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 4 календарних дні;

нежитлових приміщень загальною площею 174,1 м2 в будівлі – пам’ятці 
архітектури місцевого значення «Будинок П. Лютого» за адресою: Сум-
ська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34, що обліковується на 
балансі Національного заповідника «Глухів». Мета оцінки – продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3830,00 грн, строк вико-
нання робіт по об’єкту – 4 календарних дні;

фізичну особу – підприємця Педченка А. М. на проведення оцінки 
державного майна:

нежитлових приміщень загальною площею 32,3 м2 на першому по-
версі триповерхової нежитлової будівлі за адресою: м. Суми, вул. Біло-
пільський шлях, 20, що обліковується на балансі Полтавського казенного 
експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Мета оцін-
ки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Приму О. Ю. на проведення оцінки дер-
жавного майна:

нежитлових приміщень загальною площею 134,4 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на 
балансі УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області. Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2250,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 
12, що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного 
університету ім. Олександра Довженка. Мета оцінки – продовження дії до-
говору оренди. Вартість виконаних робіт – 2 250,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Маслій А. Ф. на проведення оцінки дер-
жавного майна:

частини нежитлового приміщення площею 20,41 м2 на першому повер-
сі чотириповерхової будівлі корпусу теоретичних знань медичного інсти-
туту СумДУ за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32, що обліковується на 
балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк вико-
нання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – ПП Експертно-оціночна фірма «Апекс» на проведен-
ня оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 7,1 м2 на першому поверсі будівлі 
службово-оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду лег-
кового автотраспорту митного посту «Бачівськ» за адресою: Сумська 
обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242км+516 м, МАПП 
«Бачівськ», що обліковується на балансі Державної фіскальної служби 
України знаходяться в оперативному управління (користуванні) Сумської 
митниці ДФС. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 4000,00 грн., строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіо наль на біржа не-
рухомості» на проведення оцінки державного майна:

частину нежитлового приміщення площею 21,4 м2 за адресою: вул. 
Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управ-
ління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2140,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки 
державного майна:

службову будівлю виконоробства площею 107,4 м2; виробничу будів-
лю з побутовими приміщеннями площею 329,4 м2; складу ацетиленових 
балонів площею 57,1 м2; матеріального складу площею 58,7 м2 за адре-
сою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується 
на балансі Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях». Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3595,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на прове-
дення оцінки державного майна:

нежитлового приміщення житлового будинку площею 42,1 м2 за адре-
сою: вул. Г. Сковороди, 12, м. Полтава, що обліковується на балансі Пол-
тавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії до-
говору оренди. Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний 
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 18,4 м2 за адресою: вул. Лікаря 
О. Богаєвського, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на 
балансі Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
2812,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖиТОМиРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 12.12.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
надання послуг з оцінки об’єктів:

необоротні активи цілісного майнового комплексу державного підпри-
ємства «Західукрвибухпром», що орендується ТзОВ «Західукрвибухпром» 
(правонаступник ПрАТ «Західуквибухпром»), за адресою: Житомирська 
обл. (м. Житомир, с. Сонячне Житомирського району), (м. Коростень, 
с. Горщик, с. Іскорость), Він ницька обл. (Тиврівський район, м. Гнівань 
та с. Ворошилівка), Київська обл. (Білоцерківський район Пилипчанська 
сільська рада, Урочище Кошик,1, Урочище Кошик,3), Хмельницька обл. 
(с. Гуменці Кам’янець-Подільського району), визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна – визнано ТзОВ «ГАЛ-СВІТ». Строк виконання 
робіт з оцінки – 15 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 
135 000 грн;

частина матеріального складу площею 65,6 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Костопіль, вул. Сарненська, 26, визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державно-
го майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;

тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів 
«Залізничний» площею 11,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 
34, визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору 
оренди – визнано ФОП Гаюк О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 ка-
лендарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;

частина будівлі службового корпусу літ. «А-4» площею 37,8 м2 за 
адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Правика, 5, визначення ринко-
вої вартості об’єкта з метою укладення договору оренди – визнано ФОП 
Гаюк О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 400 грн.


