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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної  
власності малої приватизації, окремого майна

Будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «Садовод», яка розташована за адресою: 22743, Він ницька обл., Іллінецький 
р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а, приватизовано шляхом продажу на електрон-
ному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій фізичною особою – Ковалем Олегом Юрійовичем за 
ціною 195,96 грн (сто дев’яносто п’ять грн 96 коп.), у тому числі ПДВ – 32,66 грн 
(тридцять дві грн 66 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації, окремого майна

Будівля лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «ім. 1-го Травня» (код ЄДРПОУ 3377917), яка розташована за адресою: 22330, 
Він ницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б та перебуває на по-
забалансовому рахунку Осолинської сільської ради Літинського району Він ницької 
області (код ЄДРПОУ 4326448), приватизовано шляхом продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій фізичною особою – Ковалем Олегом Юрійовичем, РНОКПП 2750216776, за 
ціною 428,04 грн (чотириста двадцять вісім грн 04 коп.), у тому числі ПДВ – 71,34 грн 
(сімдесят одна грн 34 коп.).

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні за методом покрокового  
зниження стартової ціни та подальшим поданням  
цінових пропозицій об’єкта малої приватизації

Об’єкт соціально-культурного призначення – клуб з обладнанням (20400, Чер-
каська область, м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1а) приватизовано на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
фізичною особою – Бураком Олександром Васильовичем (РНОКПП 3204118217) 
за 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 10 000,00 
(десять тисяч гривень 00 копійок).

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності

Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електрон ній формі 
об’єкт державної власності окремого майна – нежитлова будівля – склад балонів літ. 
V-1 площею 23,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, ба лан со ут-
римувач – ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824). Приватизовано юридичною осо-
бою – ТОВ «ОВЕЯ» (код ЄДРПОУ 41655722), яка визнана переможцем електрон ного 
аукціону. Ціна продажу з ПДВ становить: 48360,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8060,00 грн.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля піноутворювача зі складом 
«Г-1» загальною площею 148,5 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, 
вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄД-
РПОУ 22555721, приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні 
поліпшення, – фізичною особою – підприємцем Даниш Анатолієм Віталійовичем, 
ідентифікаційний № 2706212052. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування 
невід’ємних поліпшень становить 102 240,00 грн (сто дві тисячі двісті сорок гривень 
00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 17 040,00 грн (сімнадцять 
тисяч сорок гривень 00 коп).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля прохідної «П-1» загальною 
площею 9,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, 
що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, при-
ватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – фі-
зичною особою – підприємцем Даниш Анатолієм Віталійовичем, ідентифікаційний 
номер 2706212052. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних 
поліпшень становить 10 476, 00 грн (десять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 
00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 1 746,00 грн (одна тисяча 
сімсот сорок шість гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу рідких матеріалів 
«Н-1» загальною площею 33,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, 
вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721, приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні по-
ліпшення, – фізичною особою – підприємцем Петрушко Вікторією Віталіївною, іден-

тифікаційний номер 2886510080. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахуван-
ня невід’ємних поліпшень становить 33 408, 00 грн (тридцять три тисячі чотириста 
вісім гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 5 568,00 грн 
(п’ять тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля виробничого корпусу з 
адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6» загальною площею 11368,40 м2 
за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває 
на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано 
шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – громадською 
організацією «Організація інвалідів «Громада майбутнього», код ЄДРПОУ 41892401. 
Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень стано-
вить 5 244 516,00 грн (п’ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі п’ятсот шістнадцять 
гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 874086,00 грн (ві-
сімсот сімдесят чотири тисячі вісімдесят шість гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі їдальні «Б-2» загальною пло-
щею 1812,6 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, 
що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, при-
ватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – гро-
мадською організацією «Організація інвалідів «Громада майбутнього», код ЄДРПОУ 
41892401. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень 
становить 1 136 052,00 грн (один мільйон сто тридцять шість тисяч п’ятдесят дві 
гривні 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 189 342,00 грн (сто 
вісімдесят дев’ять тисяч триста сорок дві гривні 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 20,1 м2 за 
адресою: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 
02362061, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Ковалем Анатолієм Ми-
колайовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни. 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 21 000,00 грн (двадцять одна тисяча гривень 
00 копійок), у т. ч. ПДВ – 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності,  
малої приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі № 14

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  не завершена будівництвом  
садиба № 13 в кварталі № 14.
Місце зна хо дження об’єкта: 22856, Він ницька обл., Немирівський р-н, с. Нові 

Обиходи, вул. Мельника, 62.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Департамент будівництва, містобудування 

та архітектури Він ницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 21050, м. Він ниця, 

вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту 
будівництва, містобудування та архітектури Він ницької облдержадміністрації Саха-
ров В’ячеслав Михайлович, тел. (0432) 56-26-11.

Відомості про об’єкт приватизації: житловий будинок садибного типу готовніс-
тю 57 %, до складу об’єкта незавершеного будівництва входить: житловий будинок 
площею 110,8 м2, готовністю 57 %; веранда площею 19,6 м2, готовністю 30 %; сарай 
площею 82,9 м2, готовністю 40 %; погріб площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік бу-
дівництва – 1992. Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 08.04.2019, індексний номер витягу 162698444, 
реєстраційний номер об’єкта: 1805603005230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: зе-
мельна ділянка орієновною площею 0,2500 га окремо не виділена, розташована за 
адресою: Він ницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 62. 
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової 
та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на 
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праві власності або користування, відсутня. Обмеження та обтяження 
у використанні земельної ділянки не зареєстровані. Право власності 
в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі 
№ 14 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.

Покупець не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі 
№ 14 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 171600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 85800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 85800,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17160,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8580,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8580,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу: протягом 3 років з дати нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу розібрати об’єкт незавершеного 
будівництва, привести земельну ділянку в належний стан, звільнив-
ши від будівельних матеріалів і конструкцій, та передати її за актом 
приймання-передачі Райгородській сільській раді Немирівського 
району Він ницької області.
4. Додаткова інформація

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

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

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

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

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

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

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

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

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 08.10.2019 
№ 325 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000042-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону для продажу:
аукціону з умовами – 1716,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 858,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 858,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності малої приватизації – 
не завершеного будівництвом дитячого садка

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  не завершений  
будівництвом дитячий садок.
Місце зна хо дження об’єкта: 22856, Він ницька обл., Немирівський 

р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 39а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Департамент будівництва, 

містобудування та архітектури Він ницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 21050, 

м. Він ниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробни-
чого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітекту-
ри Він ницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
тел. (0432) 56-26 -11.

Відомості про об’єкт приватизації: період будівництва: 1992 – 1994 
рр., 2-поверхова цегляна будівля з підвалом літ «А», «А/п», площа осно-
ви – 765,8 м2. Фундаменти та цоколь – фундаментні збірні бетонні бло-
ки, стіни цегляні, перегородки частково відсутні, перекриття – збірні 
залізобетонні пустотні панелі, підлога, двері, вікна відсутні, дах та по-
крівля – збірні залізобетонні пустотні панелі. Загальна будівельна го-
товність – 46 %. Консервація не проводилась. Право державної влас-
ності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно 21.11.2018, номер запису про право власності: 29036529, реє-
страційний номер об’єкта нерухомого майна: 1700171105230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: площа земельної ділянки: 0,4690 га. Кадастровий номер: 
0523085701:01:001:0184. Цільове призначення: землі житлової та 
громадської забудови. Обмеження (обтяження): через земельну ді-
лянку проходить ЛЕП напругою 10кВ, діє публічний сервітут – право 
доступу та під’їзду до об’єктів для ремонту, технологічного обслуго-
вування та інших робіт, пов’язаних з її експлуатацією. Право власності 
в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація не завершеного будівництвом дитячого садка здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432.

Покупець не завершеного будівництвом дитячого садка має від-
повідати вимогам, передбаченим у ст. 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 792797,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 396398,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 396398,78 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 79279,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39639,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 39639,88 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: протягом 3 років з дати нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу розібрати об’єкт незавершеного 
будівництва, привести земельну ділянку в належний стан, звільнив-
ши від будівельних матеріалів і конструкцій, та передати її за актом 
приймання-передачі Райгородській сільській раді Немирівського 
району Він ницької області.
4. Додаткова інформація

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

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

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

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

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

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

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

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

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 08.10.2019 
№ 326 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000084-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7927,98 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3963,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3963,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною 
площею 424,1 м2, який не увійшов до статутного  
капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h центральний склад-навіс № 2 літ. 
В загальною площею 424,1 м2, який не увійшов до 
статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9».
Місце зна хо дження об’єкта: 24321, Він ницька обл., м. Ладижин, 

вул. Промислова, 9Б.
Ба лан со ут римувач (най ме ну вання його місце зна хо дження, кон-

тактні дані): ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт: центральний склад-навіс № 2 літ. В за-

гальною площею 424,1 м2, 1975 року побудови, за призначенням 
не використовується та не експлуатується. Технічний стан будівлі 
незадовільний, потребує відновлення покрівлі, мережі електро-
постачання. Право державної власності зареєстровано 26.12.2018, 
номер запису 29645991, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1731603705106.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24321, Він ницька 
обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9Б. Інформація про кадастровий 
номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність об-
тяжень: відсутня. Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

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

Приватизація центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною 
площею 424,1 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною пло-
щею 424,1 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 185 756,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 92 878,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 92 878,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 575,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 287,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 287,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду по Він ницькій та Хмельницький областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2200,00 грн в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

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

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

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

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

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

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

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

payment) 
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 08.10.2019 
№ 324 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-11-30-000005-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 857,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 928,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 928,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електрон ному аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлової будівлі – кафе на 75 місць загальною площею 
644,7 м2, розташованої за адресою: м. Кропивницький, 
вул. Нижня П’ятихатська, 24а, що перебуває на балансі 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною  
площею 644,7 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ниж-

ня П’ятихатська, 24а.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дні-
пропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.

Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова будів-
ля загальною площею 644,7 м2 з прибудовами, ґанком, приямком та 
сходами; фундаменти – залізобетонні блоки, стіни цегляні, покрів-
ля – азбестоцементні листи, перекриття із залізобетонних плит, під-
лога бетонна. На першому поверсі знаходяться: основні та підсобні 
приміщення, коридори, санвузли, тамбур, сходи. Площа приміщень 
першого поверху становить 368,4 м2. На другому поверсі знаходяться 
основні та підсобні приміщення, коридори. Площа приміщень другого 
поверху становить 276,3 м2. Рік побудови – 1987. Об’єкт перебуває в 
занедбаному стані. Право державної власності на об’єкт зареєстро-
вано 11.12.2017, номер запису 24009335.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований 
на земельній ділянці площею 0,3176 га, кадастровий номер 
3510100000:50:420:0016, цільове призначення – 03.08 Для будівни-
цтва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та за-
кладів громадського харчування; категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 листопада 2019 року, 

час проведення визначається електрон ною торговою системою ав-
томатично.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – не-
житлової будівлі – кафе на 75 місць загальною площею 644,7 м2, роз-
ташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. Нижня П’ятихатська, 
24а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі – кафе на 75 місць загальною площею 644,7 м2, роз-
ташованої за адресою: м. Кропивницький, вул. Нижня П’ятихатська, 
24а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 385 457,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 192 728,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 192 728,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 38 545,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 272,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 19 272,85 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, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

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

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
4. Додаткова інформація

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

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

у національній валюті для перерахування реєстраційного 
внеску:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонд державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти);
у національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Нижня 
П’ятихатська, 24-а. Контактна особа: Бровко Павло Володимиро-
вич, телефон 0522 27 64 45, адреса електрон ної пошти: oks.ingul@
gmail.com.

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. Цен-
тральна, 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 осо-
ба – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 
332579; адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000034-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 3 854,57 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 927,29 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 927,29 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – господарської 
будівлі літ. Б площею 65,2 м2 та гаража літ. В площею 
28,8 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., Солонянський район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 22 
та перебуває на балансі Управління державної казначейської 
служби України у Солонянському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 37916143)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  господарська будівля 
літ. Б площею 65,2 м2 та гараж літ. В площею 28,8 м2.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна господарська бу-

дівля літ. Б площею 65,2 м2. Рік побудови – 1966. Покрівля шиферна, 
підлога бетона. Одноповерхова цегляна будівля гаража літ. В площею 
28,8 м2. Рік побудови – 1994. Покрівля шиферна, підлога бетонна.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 160661112250.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

земельна ділянка під об’єктом у розмірі 0,006 га згідно з Державним 
актом на право постійного користування землею від 05.04.1993 № 37 
належить Криворізькому міському відділу статистики.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: дого-
вори оренди відсутні.

Інформація про ба лан со ут римувача: Управління державної казна-
чейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 37916143).
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 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: 08 листопада 2019 року. 

Час проведення 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 Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

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

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

продаж на аукціоні з умовами – 4 839,66 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 419,83 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 419,83 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нара-

ховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 

10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 483,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 241,98 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 241,98 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлу-
атації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших 
правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних 
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-
правових актів та 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 вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

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

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

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

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

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

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

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

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

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації 
аукціону – 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 від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля 
Людмила Григоріївна, тел. (044) 744-11-41, адреса електрон ної по-
шти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 08.10.2019 № 121/01-132-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-03-06-000002-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

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

продаж на аукціоні з умовами – 48,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 24,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24,20 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – лазні

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотин-

ського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розта-

шована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського ра-
йону, у його західній частині, на відстані 250 м від дороги загального 
користування на території колишньої тваринницької ферми поруч із 
приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну ділянку 
із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані 
земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік почат-
ку будівництва – 1989.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, кон-
струкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, 
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
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Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівель-
ного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт знаходиться в незадо-
вільному технічному стані.

Ба лан со ут римувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 3 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,0224 

га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та об-
слуговування будівель закладів побутового обслуговування.

Власник земельної ділянки: держава в особі Регіо наль ного відді-
лення Фонду державного майна України.

Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 15.11.2019, час 

початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 

проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

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

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих докумен-
тів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених час-
тиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 5236,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2618,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2618,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 523,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 261,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 261,80 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, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення го-
тівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика 
через касу відділення банку.

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з 

покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану 
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).

2. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підпи-
сання договору купівлі-продажу об’єкта (постанова Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» (постанова 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
(договір від 03.09.2019) на рахунок органу приватизації, який буде 
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (постанова 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
4. Додаткова інформація

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

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 
валюті:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях

Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній ва-

люті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях

Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного 

внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях.

Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари 

США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, 
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій об-
ласті Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для до-
відок 51-86-60. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Черні-
вецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Ва-
силіянок, 48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: 
(0372) 51-86-60. Адреса електрон ної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівець-
кій та Тернопільській областях від 04.10.2019 № 112 «Про затверджен-
ня протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої 
приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000154-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (52,36 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (26,18 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (26,18 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта окремого майна – будівлі загальною 
площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами:  
сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею  
загальною площею 1,4 м2 та криницею,  
що перебуває на балансі ТОВ «Джерело»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт окремого майна – будівля загальною 
площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм 
загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною 
площею 1,4 м2 та криницею.
Ба лан со ут римувач: перебуває на балансі ТОВ «Джерело», код 

ЄДРПОУ 04329808, 60530, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, 
с. Хряцька, керівник – Попович А. М., голова ліквідаційної комісії – 
Скріпа М. М., тел. 43335. Жодної статистичної та фінансової звітності 
підприємство протягом 2015 – 2017 рр. не подавало (дані наведені 
у листі № 03-09/55 від 03.05.2018 Головного управління статистики 
у Чернівецькій області). ТОВ «Джерело» до контролюючого органу 
Головного управління ДФС у Чернівецькій області за звітні податкові 
періоди 2015 – 2017 рр. звітність не подавало.

Місце зна хо дження об’єкта: 60530, Чернівецька обл., Герцаївський 
р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а.

Відомості про об’єкт: об’єкт окремого майна – будівлі загальною 
площею 152,30 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною 
площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та криницею. 
До складу об’єкта окремого майна входять: будівля колишніх дитячих 
ясел (літ. А) 1972 р. б. загальною площею 152,3 м2 у незадовільному 
технічному стані (фіз. знос: 57 %), сарай (літ. Б) загальною площею 
14,2 м2 у незадовільному технічному стані (фіз. знос: 41 %), вбиральня 
(літ. В) у незадовільному технічному стані (фіз. знос: 60 %), криниця 
(1) у незадовільному технічному стані (фіз. знос: 60 %).

Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна 

або його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна 
або його частини не укладалися.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 15.11.2019, час 

початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 

проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

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

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих докумен-
тів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених час-
тиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 162936,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 81468,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 81468,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16293,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8146,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8146,80 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, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-

ється заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення го-

тівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика 
через касу відділення банку.

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з 

покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану 
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).

2. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної ді-
яльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (дого-
вір від 03.09.2019) на рахунок органу приватизації, який буде зазначе-
ний в договорі купівлі-продажу, в сумі 11000,00 грн протягом 30 днів з 
дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
4. Додаткова інформація

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

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 
валюті:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях

Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній 

валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях.

Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного 

внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях.

Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари 

США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, 
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для до-
відок 51-86-60. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Черні-
вецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Ва-
силіянок, 48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: 
(0372) 51-86-60. Адреса електрон ної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівець-
кій та Тернопільській областях від 04 жовтня 2019 № 111«Про затвер-
дження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта ма-
лої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000126-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1629,40 грн) стартової ціни об’єкта 

приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (814,70 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (814,70 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

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

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
будинок трансформаторної підстанції (літер Ц-1)  
загальною площею 35,6 м2 за адресою:  
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Боженка, 34

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо h
дження: будинок трансформаторної підстанції (літер Ц-1) 
загальною площею 35,6 м2 за адресою: Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Боженка, 34.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: –.
Інформація про ба лан со ут римувача: приватне акціонерне това-

риство «СКФ Україна» за адресою: вул. Боженка, 34, м. Луцьк, 
тел.: (0332) 783302, 783334.
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Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації.

Об’єкт приватизації: будинок трансформаторної підстанції (літер 
Ц-1) загальною площею 35,6 м2. Рік побудови – 1985. Фундамент 
бетонний. Стіни – цегла. Перекриття – залізобетонне. Підлога – бе-
тонна.

У будинку трансформаторної підстанції знаходиться електротех-
нічне обладнання, яке належить ПрАТ «Волиньобленерго».

Земельна ділянка розташована: –.
Земельна ділянка площею: –.
Цільове призначення земельної ділянки: –.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 

власності або на праві користування: –.
2. Інформація про аукціон

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 14 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні – 128 176,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 64 088,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 64 088,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні – 12 817,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 408,80 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 408,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору 

купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані 
з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема витрати на 
проведення незалежної оцінки майна, у сумі 2800 грн (дві тисячі ві-
сімсот гривень 00 копійок) без ПДВ;

заборона припинення експлуатації електротехнічного обладнан-
ня та перешкоджання доступу до нього протягом одного року від дня 
підписання акта передачі об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи банку, її адреса та номери рахунків, 
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та 
проведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок № 37187500157855 (для перерахування реєстраційно-
го внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855 (для проведення розрахунків за при-

дбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

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

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

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 

30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору 
купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Волинській області Регіо наль ного відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, 
час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна 
особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса 
електрон ної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2019-03-05-000011-1.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 1281,76 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 640,88 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 640,88 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – спортивного комплексу, що розташований 
за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н,  
с. Вікторія, вул. Центральна, 15А, ба лан со ут римувач  
ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» (ліквідовано)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h спортивний комплекс площею 706,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, 

с. Вікторія, вул. Центральна, 15А.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо):
об’єкт незавершеного будівництва – спортивний комплекс, рік 

побудови – 1991. Загальна площа приміщень: 706,6 м2.
Елементи будівлі: стіни – цегла керамічна, фундамент цегляний 

стрічковий, готовність – 23 %. Покрівля, перекриття, підлога, сходи, 
інженерне обладнання – відсутні. Загальний стан об’єкта – незадо-
вільний.

Функціональне використання та умови користування:
можливе подальше використання покупець визначає самостійно.
Право власності зареєстровано за № 32756680 від 08.08.2019.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 

приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Пиря-

тинський р-н, с. Вікторія, вул. Центральна, 15А.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний.
Об’єкт незавершеного будівництва – спортивний комплекс пло-

щею 706,6 м2 розташований на території Вікторійської сільської ради 
Пирятинського району Полтавської області.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: до-
говори оренди відсутні.

Інформація про ба лан со ут римувача (най ме ну вання, його місце-
зна хо дження і контактні дані):

ба лан со ут римувач – ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» (ліквідо-
вано).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 14 листопада 2019 року, час проведення ви-
значається електрон ною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжок 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 подання цінових 
пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електрон ного аукціону.

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

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

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання ціно-
вих пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до 
ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

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

Приватизація об’єкта державної власності об’єкта незавершеного 
будівництва – спортивний комплекс, що розташований за адресою: 
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Центральна, 15А, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, 
передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

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

аукціону з умовами – 362738,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 181369,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 181369,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
аукціону з умовами – 36273,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18136,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 18136,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електрон ного аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності об’єкта малої приватизації – 

об’єкта незавершеного будівництва – спортивний комплекс, що роз-
ташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, 
вул. Центральна, 15А, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, 
сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок ор-
гану приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 
5133,00 (п’ять тисяч сто тридцять три грн 00 коп.) гривень в місячний 
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний 
об’єкт

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях

Рахунок № 37189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539

Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), №25208054200825 

(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця 

Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825 

(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська обл., Пирятинський р-н, 
с. Вікторія, вул. Центральна, 15А.

ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Вікторійської сільської 
ради – Пазюк Наталія Юріївна, тел.0509461005.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.

Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихід-

них), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 
Адреса електрон ної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог 
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
07.10.2019 № 668.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000002-3.

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

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3627,38 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1813,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1813,69 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки:операторів 
електрон ного майданчика, які мають право використовувати 
електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – спортивного комплексу, що розташований 
за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н,  
с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А та перебуває на балансі  
ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h спортивний комплекс.
Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська обл., Миргородський р-н, 

с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо):
двоповерхова цегляна будівля – об’єкт незавершеного будівни-

цтва. Загальна площа: 1652,2 м2. Будівництво розпочато у 1990 р., 
у зв’язку з відсутністю коштів на фінансування будівництво припинено 
в 1994 році. Відсоток готовності конструкції – 53 %.

Елементи будівлі: фундамент – з/бетон (10 %), стіни – цегла 
(15 %), перегородки – цегла (16 %), перекриття – з/б плити (12 %).

Інженерне обладнання, вікна, двері, покрівля, перекриття, підлога, 
оздоблення зовнішнє, оздоблення внутрішнє – відсутні.

Функціональне використання та умови користування: можливе 
подальше використання покупець визначає самостійно.

Право власності зареєстровано 05.08.2019 за № 32696347.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-

ватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., 
Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А.

Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 

прав на земельну ділянку не зареєстроване.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: до-

говори оренди відсутні.
Інформація про ба лан со ут римувача (най ме ну вання, його місце-

зна хо дження і контактні дані):
ба лан со ут римувач – ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код ЄД-

РПОУ 36805165) за адресою: 37673, Полтавська обл., Миргородський 
район, с. Петрівці, вул. Яблунева, буд. 120, тел. (05355) 32-5-25.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 14 листопада 2019 року, час проведення ви-
значається електрон ною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжок 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 подання цінових 
пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня прове-
дення електрон ного аукціону.
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Для участі в електрон ному аукціоні, особа яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.

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

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі знижен-
ням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно 
зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

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

Приватизація об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – об’єкта незавершеного будівництва – спортивний комплекс, 
що розташований за адресою: Полтавська обл., Миргородський 
р-н, с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, 
передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

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

аукціону з умовами – 903 714,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 451 857,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 451 857,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
аукціону з умовами – 90 371,4 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 45 185,7 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 45 185,7 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електрон ного аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності об’єкта малої привати-

зації об’єкта незавершеного будівництва – спортивний комплекс, 
що розташований за адресою: Полтавська обл., Миргородський 
р-н., с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А, зобов’язаний забезпечити 
компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта при-
ватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі 
купівлі-продажу, в розмірі 5133,00 (п’ять тисяч сто тридцять три грн 
00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний 
об’єкт

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях

Рахунок № 37189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долари США), № 25208054200825 

(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця 

Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долари США), № 25208054200825 

(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська обл., Миргородський р-н, 
с. Петрівці, вул. Центральна, 1-А.

ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Петрівцівської сільської 
ради – Сердюк Сергій Петрович, тел.: 0503533815; (05355) 32-5-
42, 32-5-86.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.

Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихід-

них), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 
Адреса електрон ної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог 
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
04.10.2019 № 667.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-02-000005-2.

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

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 9037,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4518,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4518,57 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки: опера-
торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати 
електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будинків для відпочинку за адресою:  
Сумська область, Тростянецький район, сільська рада 
Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3-А,  
ба лан со ут римувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації: h   
окреме майно – будинки для відпочинку.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Тростянецький 

район, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла» масив, 
3, 3-А.

Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє со-

бою два літніх будинки та вбиральню. Літній будинок (на плані літера А) 
встановлений на залізобетонні блоки; стіни, перегородки – дерев’яні. 
Дах – азбофанера, протікає; підлога дерев’яна, в прибудовах – від-
сутня. Віконні та дверні отвори забиті листами фанери. Будівля пере-
буває у незадовільному стані, потребує капремонту. Літній будинок 
(на плані літера Б) перебуває в задовільному стані, встановлений на 
дерев’яних стовпчиках; стіни, перегородки, вікна, двері, підлога – 
дерев’яні, дах – азбофанера. Вбиральня дерев’яна, встановлена на 
металеву трубу, вриту в землю, двері відсутні, має незадовільний 
стан. Будинки розташовані в лісі в 500 м від траси Охтирка-Суми, 
відстань до річки Ворскла становить 15м.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням 
Фонду державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, 
її межі та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно, 
за даними Відділу у Тростянецькому районі Головного управління 
Держгеокадастру у Сумській області земельні ділянки, на яких роз-
ташовані будинки відпочинку на території Зарічненської сільської 
ради, «Заплава ріки Ворскла», належать до земель рекреаційного 
призначення.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – будинки для відпочинку, ба лан со-
ут римувач відсутній, здійснюється відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаче-
ним у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 33440,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16720,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 16720,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3344,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1672,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1672,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділен-

ня на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 2800,00 грн у 
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539

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

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська область, Тростянецький 
район, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла» масив, 
3, 3-А.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управ-
ління – начальник відділу приватизації, управління державним 
майном та корпоративними правами держави Управління забез-
печення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н.,  
тел. (0542) 36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
08.10.2019 № 702.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000063-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

334,40 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 167,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 167,20 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – адміністративного будинку загальною площею 
293,6 м2 та господарських спорудах: гараж, Г загальною 
площею 90,7 м2; господарська будівля загальною  
площею 12,0 м2; господарська будівля загальною  
площею 4,2 м2; топкова загальною площею 19,4 м2 
за адресою: Сумська область, м. Тростянець, 
вул. Вознесенська, 24, що перебуває на балансі  
Головного управління статистики у Сумської області

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління статис-

тики у Сумській області.
Місце зна хо дження управління: 40481, Сумська область, м. Суми, 

вул. Супруна, 16.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02362227.
Пропонується до продажу окреме майно – адміністративний бу-

динок загальною площею 293,6 м2 та господарські споруди: гараж, Г 
загальною площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею 
12,0 м2; господарська будівля загальною площею 4,2 м2; топкова 
загальною площею 19,4 м2. Рік введення в експлуатацію окремого 
майна – 1963. Об’єкт розташований у центральній частині м. Трос-
тянець, на відстані 60 км від обласного центру.

З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 
5925010100:00:008:0389) площею 0,0800 га, цільове призначення – 
для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 
та місцевого самоврядування, розташована за адресою: Сумська 
область, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 24.

Право постійного користування земельною ділянкою належить 
Головному управлінню статистики у Сумській області.

Об’єкт приватизації являє собою двоповерховий адміністратив-
ний будинок, перебуває в задовільному стані. Фундамент цегляний, 
стіни дерев’яні, обкладені цеглою; покрівля – шифер. Приміщення 
адмінбудівлі не опалюються. Наявна внутрішня електропроводка, 
але будівля від’єднана від електромережі міста. Гараж цегляний, 
тривалий час не використовується, складається з 4 окремих га-
ражних боксів. Є яма для технічного огляду транспортних засобів. 
Господарська будівля – сарай – цегляний. Господарська будівля – 
туалет – цегляний.

Право власності зареєстровано за державою в особі Державної 
служби статистики України.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – адміністративний будинок за-
гальною площею 293,6 м2 та господарські споруди: гараж, Г за-
гальною площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею 
12,0 м2; господарська будівля загальною площею 4,2 м2; топкова 
загальною площею 19,4 м2 за адресою: Сумська область, м. Трос-
тянець, вул. Вознесенська, 24, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Сумській області, здійснюється відповід-
но до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 трав-
ня 2018 року № 432.

Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаче-
ним у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 13734,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6867,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6867,48 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1373,5 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 686,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 686,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, 
вул. Вознесенська, буд. 24.

ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник управління адмініст ра-
тивно-господарського забезпечення Головного управління статисти-
ки у Сумській області Лопушенко В. В., тел. (0542) 25-21-90.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
08.10.2019 № 703.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000045-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

137,35 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 68,68 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 68,68 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – житлового будинку № 1 
за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3  
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 1.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський 

район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий, гіпсоблочний, 

обкладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрів-
лею. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти 
у вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсоблочні, обкладені цеглою (в 
середині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); пере-
криття – дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрів-
ля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, 
заповнення дверних і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); ін-
женерні мережі до будинку не підведені.

Ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівни-
цтвом житлового будинку за даними технічного паспорта становить 
57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота 
з консервації об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику 
відсутні матеріали, вироби, конструкції, які завезені та не використані 
для будівництва, відсутнє устаткування не передане до монтажу чи 
таке, що потребує монтажу.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням 
Фонду державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за тех-
нічним паспортом площа забудови становить 105,0 м2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок № 1 за адресою: Сумська область, 
Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3 має від-
повідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 10250,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2050,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1025,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1025,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділен-

ня на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у 
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.

2. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збере-
ження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлів-
ський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління-
начальник відділу приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами держави Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Укра-
їни від 08.10.2019 2019 № 704.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000010-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформацій-
ного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

205,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 102,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 102,50 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 2 
за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5 
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський 

район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: недобудований окремо розта-

шований одноповерховий житловий будинок, гіпсоблочний, обкла-
дений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею 
загальною площею 85,3 м2. Конструктивні елементи будівлі виконані 
повністю: фундаменти у вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсоблоч-
ні, обкладені цеглою (всередині оштукатурені); перегородки цегляні 
(оштукатурені); перекриття – дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті 
дошками; покрівля – шиферний лист; інші конструктивні елементи 
відсутні (підлога, заповнення дверних і віконних прорізів, внутрішнє 
оздоблення); інженерні мережі до будинку не підведені.

Будівля не використовується, потребує проведення внутрішніх 
оздоблювальних робіт, облаштування інженерними комунікаціями, 
встановлення дверей та вікон, покриття підлоги. Ступінь будівельної 
готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового будинку, 
за даними технічного паспорта, становить 57,0 %. Територія не впо-
рядкована. Об’єкт не охороняється (руйнується), піддається несанк-
ціонованому демонтажу окремих конструкцій. Робота з консервації 
об’єкта не проводилась.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, кон-
струкції, які завезені та не використані для будівництва, відсутнє 
устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує мон-
тажу.
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Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням 
Фонду державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за тех-
нічним паспортом площа забудови становить 107,0 м2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок № 2 за адресою: Сумська область, 
Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5 має від-
повідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9925,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1985,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 992,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 992,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділен-

ня на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 1900,00 грн у 
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.

2. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збере-
ження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлів-
ський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління-
начальник відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Сумській області Білоброва Н.,

тел. (0542) 36-11-32.
Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Укра-
їни від 08.10.2019 2019 № 705.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000011-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформацій-
ного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

198,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 99,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 99,25 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації об’єкта 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 3 
за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 11  
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок № 3.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський 

район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий, гіпсоблочний, 

обкладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрів-
лею. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти 
у вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсоблочні, обкладені цеглою (в 
середині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); пере-
криття – дерев’яні балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрів-
ля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, 
заповнення дверних і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); ін-
женерні мережі до будинку не підведені.

Ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівни-
цтвом житлового будинку (за даними технічного паспорта) становить 
57,0%. Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота 
з консервації об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику 
відсутні матеріали, вироби, конструкції, які завезені та не використані 
для будівництва, відсутнє устаткування не передане до монтажу чи 
таке, що потребує монтажу.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням 
Фонду державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за тех-
нічним паспортом площа забудови становить 108,0 м2.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 листопада 2019 р.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 3 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок № 3 за адресою: Сумська область, 
Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11 має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9600,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 960,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділен-

ня на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у 
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.

2. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збере-
ження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.

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

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлів-
ський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління-
начальник відділу приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами держави Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Укра-
їни від 08.10.2019 2019 № 706.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000012-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформацій-
ного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

192,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 96,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 96,00 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – 
шестиповерхової адміністративної будівлі з двоповерховою 
прибудовою за адресою: Сумська область, м. Суми, 
вул. Березовий Гай, 9, ба лан со ут римувач: Східне регіо наль не 
управління Державної прикордонної служби України  
(код ЄДРПОУ 14321937)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Східне регіо наль не управ-

ління Державної прикордонної служби України.
Місце зна хо дження офіса: 61166, м. Харків, пров. Інженерний, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14321937.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-

товує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – 

шестиповерхова адміністративна будівля з двоповерховою прибу-
довою. Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухо-
мого майна за відомостями з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно – 1908862459101.



9відомості
приватизації

16 жовтня 2019 року№ 42 (1270)

Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – шести-
поверхова адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою, 
розташована у периферійній зоні міста Суми.

До складу об’єкта входять такі споруди: шестиповерхова адмі-
ністративна будівля; двоповерхова прибудова площею 400,0 м2 та 
підвал. Площа забудови об’єкта становить 924,0 м2. Об’єкт привати-
зації являє собою незавершене будівництво громадського будинку 
загальною площею приміщень 3450,5 м2. Конструктивні елементи 
забудови представлені залізобетонними блоками стін підвалу, це-
гляними стінами, залізобетонними плитами перекриття та покриттям 
із рулонних матеріалів. Ступінь будівельної готовності об’єкта неза-
вершеного будівництва – шестиповерхова адміністративна будівля 
з двоповерховою прибудовою становить 70 – 80 %. Об’єкт не охоро-
няється. Робота з консервації об’єкта не проводилась.

Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею – 
1709,0 м2. Земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, 
її межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 06 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – шестипо-
верхова адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою за 
адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Березовий Гай, 9, ба лан со-
ут римувач – Східне регіо наль не управління Державної прикордонної 
служби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхова 
адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою має відпові-
дати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 671,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 335,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 335,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 67,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 33,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.

2. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

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

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. Бе-
резовий Гай, 9.

ПІБ контактної особи на об’єкті. Волощенко Сергій Володимиро-
вич, тел. (068) 568 78 76.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення від 
08.10.2019 № 708.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000035-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

6,21 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 3,36 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 3,36 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – 
металевого модуля за адресою: Сумська область, м. Конотоп, 
вул. Ярківська, 2 (ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-

товує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – 

металевий модуль за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Яр-
ківська, 2.

Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухомого 
майна за відомостями з державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно – 1695586259104.

Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – металевий 
модуль: об’єкт приватизації розташований на території колишньої 
Конотопської швейної фабрики, яку ліквідовано як юридичну особу. 
Об’єкт являє собою незавершене будівництво будівлі, частина якої 
є металевим модулем, частина – капітальна цегляна будівля. Каркас 
металевого модуля – металеві ферми (6 шт.), довжина ферми – 18,0 
м, відстань між колонами – 6,0 м, висота – 5,0 м. Стіна модуля – сті-
нові панелі. Площа забудови модуля – 399,0 м2. Будівельний об’єм – 
1995,0 м3. Фундамент цегляної частини стовпчастий з монолітного 
бетону. Стіни та перегородки цегляні. Перекриття із збірних залізобе-
тонних плит. Вікна, двері дерев’яні. Покрівля металева. Дах двоскат-
ний. Висота будівлі – 5,0 м. Площа забудови – 565,0 м2. Будівельний 
об’єм – 2825,0 м3. Будівельний об’єм підвалу – 4437,0 м3. Частково 
оштукатурені офісні приміщення. Інженерні мережі – водопостачан-
ня, водовідведення, перебувають у неробочому стані. Роботи щодо 
опалення не виконувалися. Ступінь будівельної готовності об’єкта 
незавершеного будівництва – металевий модуль (за даними техніч-
ного паспорта) становить 62,0 %. Об’єкт не охороняється. Робота з 
консервації об’єкта не проводилась.

Право власності: оформлено за Регіо наль ним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – металевий 
модуль здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – металевий мо-
дуль за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2 має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 897 070,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 448 535,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 448 535,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 89 707,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 853,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 44 853,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.

2. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 
проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збере-
ження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-

тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

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

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. Яр-
ківська, 2.

ПІБ контактної особи на об’єкті. Заступник начальника Управління-
начальник відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 
36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
08.10.2019 № 707.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000150-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

8 970,7 грн;
аукціонe із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 4 485,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 4 485,35 грн.

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

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації незавершеного 
будівництва торгового центру за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Лазарівка, вул. Набережна, 7

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  незавершене будівництво 
торгового центру.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Брусилівський р-н, 

с. Лазарівка, вул. Набережна, 7. Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будівни-

цтва входить: торговий центр – двоповерхова цегляна будівля загаль-
ною площею 714,0 м2, другий поверх виконано частково, фундамент 
та перекриття – з/бетон, рівень будівельної готовності: 43 %; овочес-
ховище – одноповерхова будівля загальною площею 42,7 м2, стіни 
та перекриття – з/бетон, дах відсутній, рівень будівельної готовності 
85 %; огорожа – з/б панелі, які частково розібрані.

Право державної власності зареєстровано в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно 09.04.2019, індексний номер 
витягу 163654935.
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Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка орієнтовною 
площею 0,05 га, окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 листопада 2019 року. 

Час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 109708,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 54854,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 54854,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10970,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5485,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5485,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту 

підписання акта приймання-передачі з можливою зміною його пер-
вісного призначення;

відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного 
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 14900,00 грн в місячний термін з дати укла-
дення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.

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

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

України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, 
за інформацією звертатися до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робо-
чі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: 
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 03.10.2019 № 166.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-29-000002-3.

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

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1097,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 548,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 548,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі колишньої їдальні за адресою: Житомирська обл., 
Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – нежитлова 
будівля колишньої їдальні.
Місце зна хо дження об’єкта: 11021, Житомирська обл., Олевський 

р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1.
Ба лан со ут римувач: ВАТ «Озерянський комбінат залізобетон-

них гідротехнічних конструкцій» (код ЄДРПОУ 01033444) за адре-
сою: 11021, Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, 
вул. Заводська, 1.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом 
загальною площею 1469,3 м2, фундамент – з/б блоки, перекриття – 
з/б панелі, підлога – бетон. Окремі матеріали та несучі конструкції 
зазнали значного фізичного зносу. Об’єкт розташований на території 
непрацюючого підприємства.

Право державної власності зареєстровано в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно 14.12.2018, індексний номер 
витягу 150121973.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земель-
ній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ВАТ «Озерян-
ський комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій» на під-
ставі акта про право постійного користування серія І-ЖТ № 002084 
від 30.08.2001.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 листопада 2019 року. 

Час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у стат-
ті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 177140,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 88570,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 88570,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17714,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8857,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8857,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного 

оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 4950,00 грн в місячний термін з дати укладання 
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

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

України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, 
за інформацією звертатися до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 
77. За довідками звертатись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 42-04-16, в робо-
чі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: 
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 07.10.2019 № 172.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-26-000006-1.

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

цять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1771,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 885,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 885,70 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – Державного підприємства «Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00387298, за адресою: 62103, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, село Лозова

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h Державне підприємство «Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат». 
Реєстровий номер UA-AR-P-2018-07-26-000128-2.
Місце зна хо дження об’єкта: 62103, Харківська обл., Богодухів-

ський р-н, село Лозова.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00387298.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 – 

36 осіб.
Обсяг та номенклатура продукції (орендаря): 01.11 Вирощування 

зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних куль-

тур (основний КВЕД). Чистий дохід від реалізації продукції становить: 
2015 рік – 11155 тис. грн, 2016 рік – 12747 тис. грн, 2017 рік – 9587 
тис. грн, на 31.12.2018 – 9999 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності  
за останніх три роки (орендаря)

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік Станом на 
31.12.2018

Необоротні активи, тис. грн 1845 1912 1179 8266

Оборотні активи, тис. грн 6135 7081 7566 6998

Баланс, тис. грн 7980 8993 8745 15264

Вартість власного капіталу, тис. грн 7774 8722 7977 15006

Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0 0

Кредиторська заборгованість, тис. грн 206 271 768 258

Дебіторська заборгованість, тис. грн 865 624 618 378

Чистий фінансовий результат, тис. грн 1840 948 -627 -885

Рентабельність, % 18,8 9,9 0,1 0,1

Інформація про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу 
входять:

нежитлові будівлі: нежитлова будівля кормокухні літ. «А-1» загаль-
ною площею 117,5 м2; нежитлова будівля котельні літ. «А-2» загальною 
площею 265,6 м2; нежитлова будівля пилорами літ. «А-1» загальною 
площею 145,2 м2; нежитлова будівля – плотницька майстерня літ. 
«А-1» загальною площею 63,4 м2; нежитлова будівля – криниця літ. А-1 
загальною площею 15,2 м2; нежитлова будівля – вбиральня літ. «А1» 
загальною площею 27,8 м2; нежитлова будівля – баня літ. «А-1» загаль-
ною площею 207,6 м2; нежитлова будівля – склад для матеріалів літ. 
«А-1» загальною площею 221,5 м2; адміністративна будівля літ. «А-2» 
загальною площею 763,2 м2; нежитлова будівля – корівник літ. «А-1» 
загальною площею 665,2 м2; нежитлова будівля – зерносховище літ. 
«А-1» загальною площею 210,9 м2; нежитлова будівля – свинарник літ. 
«А-1» загальною площею 583,9 м2; нежитлова будівля – склад ПНМ 
літ. «А-1» загальною площею 22,1 м2; нежитлова будівля – трактор-
ний гараж літ. «А-1» загальною площею 1413 м2; їдальня літ. «А-2» 
загальною площею 612,6 м2; нежитлова будівля – автомобільна ла-
бораторія літ. «А-1» загальною площею 202,7 м2; автомобільний га-
раж літ. «А-1» загальною площею 272,1 м2; учбовий корпус літ. «А-2» 
загальною площею 1044,6 м2; нежитлова будівля – господарське 
приміщення літ. «А-1» загальною площею 39,6 м2; нежитлова будів-
ля – господарське приміщення літ. «А-1» загальною площею 58,4 м2; 
критий тік літ. «А-1» загальною площею 1020 м2; нежитлова будівля – 
склад МТФ літ. «А-1» загальною площею 177,4 м2; підвал для овочів 
літ. «А-1» загальною площею 119,3 м2; підвал для овочів літ. «А-1» 
загальною площею 60,9 м2; нежитлова будівля – овочесховище літ. 
А-1 загальною площею 309,6 м2; жомова яма літ «А-1» загальною 
площею 69,1 м2; нежитлова будівля – учбова майстерня літ. «А-1» 
загальною площею 916,7 м2;

споруди та інші основні засоби: теплотраса, заправні агрегати – 
3 од., цистерни заправні – 10 од.; дорога шосейна, майданчик для 
сільгоспмашин, огорожа території.

машини та обладнання – 205 од.;
транспортні засоби – 15 од.;
багаторічні насадження – 182 од.;
нематеріальні активи: програмне забезпечення 1С – 1 од.; право 

постійного користування земельною ділянкою – 5 од.;
основні біологічні активи: свині – 8 голів, корови – 10 голів;
поточні біологічні активи: велика рогата худоба – 19 голів, сви-

ні – 42 голови;
запаси (у т. ч. малоцінні необоротні матеріальні активи) на суму 

802678,78 грн.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-

вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 19.10.2016 № 70795934 зареєстровано право державної влас-
ності на нежитлову будівлю кормокухні літ. «А-1» загальною площею 
117,5 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Ло-
зова, вул. Агрошкільна, 14н.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 25.10.2016 № 71289265 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю котельні літ. «А-2» загальною пло-
щею 265,6 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Лозова, вул. Агрошкільна, 14/2д.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 24.10.2016 № 71232148 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю – пилорама літ. «А-1» загальною 
площею 145,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14/2є.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 24.10.2016 № 71197492 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – плотницька майстерня літ. «А-1» загальною 
площею 63,4 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14/2в.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 24.10.2016 № 71227232 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю – криниця літ. А-1 загальною пло-
щею 15,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Лозова, вул. Агрошкільна, 14/2е.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 24.10.2016 № 71185364 зареєстровано право державної влас-
ності на нежитлову будівлю – вбиральня літ. «А1» загальною площею 
27,8 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Лозова, 
вул. Агрошкільна, 14/2б.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 21.10.2016 № 71122842 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю – баня літ. «А-1» загальною площею 
207,6 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Ло-
зова, вул. Агрошкільна, 14/2.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 21.10.2016 № 71119936 зареєстровано право державної власнос-
ті на нежитлову будівлю – склад для матеріалів літ. «А-1» загальною 
площею 221,5 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14у.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
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відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 20.10.2016 № 70987022 зареєстровано право державної 
власності на адміністративну будівлю літ. «А-2» загальною площею 
763,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Ло-
зова, вул. Агрошкільна, 14г.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 21.10.2016 № 71029209 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю – корівник літ. «А-1» загальною пло-
щею 665,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Лозова, вул. Агрошкільна, 14м.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 21.10.2016 № 71114286 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – зерносховище літ. «А-1» загальною площею 
210,9 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Ло-
зова, вул. Агрошкільна, 14о.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 26.10.2016 № 71490020, зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю – свинарник літ. «А-1» загальною 
площею 583,9 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14л.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 26.10.2016 № 71464745 зареєстровано право державної влас-
ності на нежитлову будівлю склад ПНМ літ. «А-1» загальною площею 
22,1 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Лозова, 
вул. Агрошкільна, 14к.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 26.10.2016 № 71454210 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – тракторний гараж літ. «А-1» загальною пло-
щею 1413 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Лозова, вул. Агрошкільна, 14й.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 26.10.2016 № 71408305 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю їдальні літ. «А-2» загальною площею 
612,6 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Ло-
зова, вул. Агрошкільна, 14ю.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 26.10.2016 № 71402220 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – автомобільна лабораторія літ. «А-1» загаль-
ною площею 202,7 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський 
р-н, село Лозова, вул. Агрошкільна, 14щ.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 26.10.2016 № 71394810 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – автомобільний гараж літ. «А-1» загальною 
площею 272,1 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14ц.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 25.10.2016 № 71363565, зареєстровано право державної влас-
ності на учбовий корпус літ. «А-2» загальною площею 1044,6 м2 за 
адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Лозова, вул. Аг-
рошкільна, 14ч.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 28.10.2016 № 71655830 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – господарське приміщення літ. «А-1» загаль-
ною площею 39,6 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський 
р-н, село Лозова, вул. Агрошкільна, 14і.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 28.11.2016 № 74150448 
зареєстровано право державної власності на нежитлову будівлю – 
господарське приміщення літ. «А-1» загальною площею 58,4 м2 за 
адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Лозова, вул. Аг-
рошкільна, 14х.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 21.11.2016 № 73455507 
зареєстровано право державної власності на критий тік літ. «А-1» 
загальною площею 1020 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухів-
ський р-н, село Лозова, вул. Агрошкільна, 14ф.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 21.11.2016 № 73454479 за-
реєстровано право державної власності на нежитлову будівлю склад 
МТФ літ. «А-1» загальною площею 177,4 м2 за адресою: Харківська 
обл., Богодухівський р-н, село Лозова, вул. Агрошкільна, 14ї.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 21.11.2016 № 73453444 
зареєстровано право державної власності на нежитлову будівлю – 
підвал для овочів літ. «А-1» загальною площею 119,3 м2 за адресою: 
Харківська обл., Богодухівський р-н, село Лозова, вул. Агрошкіль-
на, 14т.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 02.11.2016 № 72077799 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – підвал для овочів літ. «А-1» загальною пло-
щею 60,9 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Лозова, вул. Агрошкільна, 14с.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 31.10.2016 № 71840046 зареєстровано право державної 
власності на нежитлову будівлю – овочесховище літ. А-1 загальною 
площею 309,6 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14п.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони 
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна від 02.11.2016 № 72099467 зареєстровано право державної 
власності на жомову яму літ. «А-1» загальною площею 69,1 м2 за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село Лозова, вул. Аг-
рошкільна, 14р.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 28.11.2016 № 74153357 зареєстровано право державної власності 
на нежитлову будівлю – учбова майстерня літ. «А-1» загальною пло-
щею 916,7 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Лозова, вул. Агрошкільна, 14ш.

Інформація про договори оренди: приміщення загальною пло-
щею 120,7 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
село Лозова, вул. Агрошкільна, 14 передано в оренду за договором 
від 30.01.2019 № 24 Комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської ра-
йонної ради». Термін дії договору оренди – до 31.12.2019. Сума до-
говору становить 1,00 грн (одна гривня 00 коп.).

Інформація про земельні ділянки:
За ДП «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий 

комбінат» зареєстровано право постійного користування на земельні 
ділянки загальною площею 202,15 га та право господарського відан-
ня на земельну ділянку площею 13,5964 га.

Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.11.2014, 
індексний номер витягу 30004923, зареєстровано право постійного 
користування земельною ділянкою площею 201,3949 га, кадастровий 
номер 6320888300:02:003:0440, за ДП «Богодухівський сільськогос-
подарський учбово-курсовий комбінат».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 02.11.2016 № 72063588 зареєстровано право господарського 
відання на земельну ділянку площею 13,5964 га, кадастровий номер 
6320882500:01:001:0021, державної форми власності за ДП «Бого-
духівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат».

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права від 17.10.2017, індек-
сний номер витягу 100532107, зареєстровано право постійного ко-
ристування земельною ділянкою площею 0,3138 га, кадастровий но-
мер 6320882500:01:001:0014, державної форми власності за ДП «Бо-
годухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 05.07.2016 № 62736950 зареєстровано право постійного корис-
тування на земельну ділянку площею 0,3333 га, кадастровий номер 
6320882503:00:001:0185, комунальної форми власності за ДП «Бого-
духівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони від-
чуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 
від 05.07.2016 № 62741473 зареєстровано право постійного корис-
тування на земельну ділянку площею 0,108 га, кадастровий номер 
6320882503:00:001:0184, комунальної форми власності за ДП «Бого-
духівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме май-
но, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчужен-
ня об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 
08.10.2019 № 184014843 ДП «Богодухівський сільськогосподарський 
учбово-курсовий комбінат» орендує у приватних осіб земельні ділянки 
загальною площею 494,2163 га за 117 договорами оренди.

Зазначені земельні ділянки не обліковуються на балансі ДП «Бо-
годухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат» та 
не входять до складу єдиного майнового комплексу, що пропону-
ється до продажу.

Майно, що перебуває на балансі об’єкта, але не підлягає при-
ватизації:

башта водонапірна, гуртожиток № 1, житлові будинки – 2 од., 
клуб, нежитлова будівля, підвал на 6 відділень, сарай – 3 од., ФАП, 
водонапірна сітка, об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: 
обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище за 2018 рік становить 2,800022 т/рік, сплата еко-
логічних зборів за 2018 рік – 2061,07 грн.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 листопада 2019 року. 

Час проведення 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 Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація ДП «Богодухівський сільськогосподарський учбово-
курсовий комбінат» здійснюється відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець ДП «Богодухівський сільськогосподарський учбово-
курсовий комбінат» повинен відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє 
або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного 
майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подан-
ня та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встанов-
люється законодавством про захист економічної конкуренції.

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електрон ною торговою системою до закінчення 
кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 13791252,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6895626,41 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6895626,41 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1379125,29 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 689562,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 689562,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постій-

ного користування земельною ділянкою) і обов’язків Державного під-
приємства «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий 
комбінат», код за ЄДРПОУ 00387298, відповідно до законодавства 
України (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»).

2. Протягом одного року з моменту підписання акта приймання-
передачі державного майна покупець зобов’язаний провести держав-
ну реєстрацію припинення юридичної особи – Державне підприємство 
«Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00387298 (Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

3. Не допущення звільнення працівників приватизованого підпри-
ємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу 
протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (ч. 
7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна»).

4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому 
числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом 
в сумі, яка складеться на дату укладання договору купівлі-продажу 
об’єкта.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві 
(Кодекс законів про працю України).

6. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохорон-
ного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: забезпе-
чення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та 
законодавства України (Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»).

7. Здійснити реєстрацію об’єктів нерухомості об’єкта приватизації 
після переходу права власності на об’єкт в установленому законом 
порядку (Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»).

8. Відчуження майна, обтяженого передбаченими зобов’язаннями, 
можливо виключно за згодою Регіо наль ного відділення Фонду по 
Харків ській, Донецькій та Луганській областях в порядку, встановле-
ному Фондом державного майна України (ст. 27 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація

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

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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA688201720000037189001022001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № UA698201720000037315068022001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO MAINA 

UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: UA353510050000025206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT- 

BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: UA353510050000025206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 

USA SWIFT-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 вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – 
Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-
сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Телефони для довідок (057) 700-75-60.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській  
областях від 08.10.2019 № 00590.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000128-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 137912,53 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 68956,27 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 68956,27 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

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



12 відомості
приватизації

16 жовтня 2019 року № 42 (1270)

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

контактний телефон) 

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

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

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Національна 
поліція України

40108672, Головне управління Національної поліції у Він ницькій 
області, 21050, м. Він ниця, вул. Театральна, 10, тел.  (0432) 
59-43-79

Нерухоме майно – окремо розташова-
на двоповерхова будівля МРЕВ (літ. Б)

40108672.1.ЛШХОЮЖ330 22500, Він ницька обл., Липовецький р-н, 
м. Липовець, вул. Героїв Майдану (колишня 
Леніна), 139 

214,1 935 189,00 5 років Розміщення офіса або з іншою ме-
тою відповідно до призначення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, 
Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. 
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

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

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

 1 Національна по-
ліція України 

40108824, Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області, 
вул. Зарічанська, 7, м. Хмельницький, 29017 

Приміщення на 1-му поверсі в холі 
будівлі учбово-методичного центру 

 – вул. Зарічанська, 9, 
м. Хмельницький, 29000 

 11,32  67 267,00  2 роки 11 місяців Розміщення офіса

 2 Міністерство осві-
ти і науки України

22769675, Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 
13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, тел. (03849) 7-63-15

Нежитлове приміщення на цокольно-
му поверсі гуртожитку № 2

22769675.1.БЕШСНП7951 вул. Шевченка, 12б, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл., 32300

53,3 195 875,00 2 роки 11 місяців Розміщення складу

 3 Пенсійний фонд 
України

21318350, Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій облас-
ті, вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-47-74 

Приміщення на 2-му поверсі громад-
ського будинку 

 – вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмель-
ницька обл.

 27,4  61 650,00  2 роки 11 місяців Розміщення офіса

 4 Пенсійний фонд 
України

21318350, Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій облас-
ті, вул. Герцена, 10, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-47-74 

Приміщення на 2-му поверсі громад-
ського будинку 

 – вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмель-
ницька обл.

 14,4  32 400,00  2 роки 11 місяців Здійснення проектно-
вишукувальних робіт

 5 Міністерство 
оборони України 

30318798, Державне підприємство «Українська дорожньо-транспортна компанія 
«ВОЄНКОНВЕРС-43», вул. Гарнізона, 16, м. Хмельницький, тел. (0382) 64-68-11

Будівля станції нейтралізації «Р» 39 та 
бетонний майданчик 

 – військове містечко 61, с. Івашківці, 
Хмельницький р-н, Хмельницька обл.

 1 168,5; 
1 000,0

 438 420,00  2 роки 364 дні Розміщення складу та 
розміщення виробництва 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на 
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

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

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

 1 Синельниківська 
районна державна 
адміністрація Дніпро-
петровської області

02142537, Відділ освіти Синельниківської районної державної адмі-
ністрації, 52500, м. Синельникове, вул. Садова, 2г, тел. 4-15-83

Частина даху – м. Синельникове, вул. Садова, 2г 50,0 201 715,00 2 роки 11 місяців Розміщення операторів телекомунікацій, які 
надають послуги рухомого зв’язку, операто-
рів та провайдерів телекомунікацій, які нада-
ють послуги доступу до Інтернету

 2 Державна служба гео-
логії та надр України

01432150, КП «Південукгеологія», 49005, м. Дніпро, вул. Черни-
шевського, 11, тел. (056) 370-16-35

Нежитлове вбудоване при-
міщення

01432150.1108.НХАПОВ122 м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а 108,9 140 591,00 2 роки 11 місяців Розміщення складського приміщення

3 Міністерство освіти 
і науки України

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, 
тел. (056) 744-62-19

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19, навчальний корпус № 10

2,0 21 432,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари (кавовий автомат)

4 Міністерство освіти 
і науки України

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська політех-
ніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. 056-744-62-19

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19, навчальний корпус № 7

2,0 22 560,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари (кавовий автомат)

5 Міністерство освіти 
і науки України

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська політех-
ніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19, навчальний корпус № 3

2,0 21 432,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари (кавовий автомат)

6 Міністерство освіти 
і науки України

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська політех-
ніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19, навчальний корпус № 2

2,0 21 432,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари (кавовий автомат)

7 Міністерство оборони 
України 

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

Частина нежитлового при-
міщення 

33689922.37.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський 
р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13 

 3,0 6 367,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
 Тел.: 744-34-54, 744-34-52.

Управління забезпечення реалізації повноважень у  КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

най ме ну вання
реєстровий номер 

майна
місце зна хо дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України 

39393501, Головне управління ДФС у Кіровоградській області, 25006, 
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, тел.(0522) 36-69-61

Нежитлові приміщення – Кіровоградська обл., смт Нов-
городка, вул. Криворізька, 10

12,82 47 065,00 1 рік Торгівля канцелярськими товарами, бланками податкового 
та бухгалтерського обліку, книгами

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

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

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

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з пи-
тань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів

40309088, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області, м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 24, 
тел. (0342) 50-61-97

Приміщення адмін-
будинку; 
гараж;  
криниця

40309088.4.ЮЛФХФГ750;
40309088.4.ЮЛФХФГ751;

–

Івано-Франківська обл., м. Ко-
сів, вул. Грушевського, 37

112,3;
31,1;

6 пог.м

420 900,00; 
63 755,00; 
10 360,00 

станом на 30.04.2019

2 роки 11 місяців Виробництво хліба, хлібобулочних 
та кондитерських виробів

2 Міністерство розвитку громад 
та територій України

2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українсько-
го державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпро-
місто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49

Приміщення на 1-му 
поверсі адмінбудівлі

02497720.4. АААДДЛ218 Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ, вул. І. Франка, 4

 24,44  344 420,00 
станом на 31.08.2019

 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарюван-
ня, що здійснює проектні роботи 

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

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най ме ну вання
реєстровий 

номер майна
місце зна хо дження

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без  ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державне агентство 
України з управління 
зоною відчуження

38770852, ДП «Центр організаційно-технічного та інформаційного 
забезпечення управління зоною відчуження», 07270, Київська обл., 
Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. К. Лібкнехта, 10, тел. (04593) 
5-24-89

Будівля ЗМ корпус 37 (інв. № с-16639) – Київська обл., м. Чорно-
биль, вул. Богдана Хмель-
ницького, 1

1 084,0 2 314 000,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення готелю

2 Міністерство охоро-
ни здоров’я України

40524109, Державна установа «Центр громадського здоров’я Мініс-
терства охорони здоров’я України», 04071, м. Київ, вул. Ярослав-
ська, 41, тел. (044) 425-43-54 

Частина приміщення Обухівської районної СЕС на 
1-му поверсі будівлі

– Київська обл., Обухів-
ський р-н, м. Українка, 
вул. Будівельників, 9

16,9 103 000,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень 
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекому-
нікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 

3 Міністерство інфра-
структури України

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

Приміщення № 45 (нумерація згідно з технічним 
паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі бу-
дівлі пасажирського термінала «F» з швидкомон-
туючих легких конструкцій (інв. № 47570)

– Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

27,2 1 953 290,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень 
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекому-
нікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

4 Міністерство інфра-
структури України

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

Приміщення № 5 на 1-му поверсі будівлі паса-
жирського термінала «F» з швидкомонтуючих 
легких конструкцій (інв.№ 47570)

– Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт

8,2 698 860,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення каси продажу авіаквитків

5 Державна фіскальна 
служба України

40233365, Університет Державної фіскальної служби України, 08201, 
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел.(04597) 5-40-88

Частина конференц-корпусу А7/1 (серія САС 
№ 345909 від 22.12.2019)

– Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31

100,9 920 300,00 2 роки 
360 днів

Надання побутових послуг населенню

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіо наль не відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох 
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най ме ну вання
реєстровий номер 

майна
місце зна хо дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

05537851, Державний навчальний заклад «Смілянський центр 
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», вул. Мазура, 26, 
м. Сміла, Черкаська обл., тел. (04733) 4-04-13

Частина приміщення навчаль-
ного корпусу; частина примі-
щення слюсарної майстерні

– вул. Платона Симиренка, 
2, м. Сміла, Черкаська обл.

254,2; 
124,5 

330 160,00; 
169 790,00 

2 роки  364 дні Інше використання майна – розміщення виробництва 
меблів та столярних виробів

2 Державна служ-
ба статистики 
України 

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 33-89-61

Нежитлове приміщення ад-
мінбудівлі 

 02357999.1. АААДЕЖ382 пров. Г. Кудрі, 4, 
м. Кам’янка, Черкась-
ка обл. 

 36,81  98 220,00  2 роки  364 дні Побутове обслуговування населення та інші види діяль-
ності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях 

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опубліку-
вання оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 308, 316, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду по Київській, Черкаській  
та Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу управління 
Ба лан со ут римувач 

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Державна служба статис-
тики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській області, м. Львів, 
вул. Замарстинівська, 7, тел. (032) 258-59-93 

Вбудовані нежитлові приміщення № 20, 281 на пер-
шому поверсі будівлі 

02361400.1.АААДЕЖ044 м. Львів, вул. За-
марстинівська, 7 

58,1 477 000,00 
станом на 31.07.2019

2 роки Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

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

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство фінан-
сів України

02311827, Управління фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області, 43001, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41, тел. (0332) 72-80-61

Частина адміністра-
тивного приміщення

02311827.2. АААДЕВ707 43001, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Шевченка, 41

16,7 93 538,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Державна казначей-
ська служба України

38031391, Управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської 
області, 45701, Волинська обл., м. Горохів, вул. Гетьманська, 5, тел. (03379) 2-18-11

Частина службового 
приміщення

38031391.1. АААДЕГ005 45701, Волинська обл., 
м. Горохів, вул. Гетьман-
ська, 5

21,2 84 207,00 2 роки 11 місяців Здійснення нотаріальної 
діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про 
оренду» із зазначенням реалізації 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 відпо-
відно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

контактний телефон) 

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

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

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України 

02543710, Професійно-технічне училище № 33 смт Вели-
кий Березний, Закарпатська обл., Великоберезнянський 
р-н, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10, тел.: 
(03135) 2-37-46, 2-35-87

Вбудовані нежитлові 
приміщення будівлі 
Автолабораторії (літ. Ж) 

02543710.1 ШВПЖЖЕ 028 Закарпатська обл., Ве-
ликоберезнянський р-н, 
смт Великий Березний, 
вул. Короленка, 10 

384,3 1 175 958,00 2 роки 11 місяців Розміщення комунального позашкільного навчального закладу (крім 
оздоровчих закладів для дітей і молоді) (для занять фізичною культу-
рою і спортом учнів Великоберезнянської дитячо-юнацької спортивної 
школи Великоберезнянської районної ради Закарпатської області)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява 
про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

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

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Державна служба Укра-
їни з питань геодезії, 
картографії та кадастру

00702995, ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою», 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 34

Нежитлові приміщення 2-го поверху 
будівлі, літ. «А» (№ 216 та № 216А)

00702995.1.ХЕЦАХП080 м. Одеса, 
вул. Космонав-
тів, 34

32,0 348 164,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької 
діяльності і становить не більше як 50,0 м2

2 Державна служба 
України з надзвичайних 
ситуацій

38302660, 5 Державний пожежно-рятувальний загін Головного 
управління ДСНС України в Одеській області, 67400, Одеська обл., 
м. Роздільна, вул. Європейська, 48 

Нежитлова будівля складу № 3, 4, 
літ. «З» та нежитлова будівля гара-
жа, літ. «Ж» 

38302660.5.ПЧМРЖИ229, 
38302660.5.ПЧМРЖИ446

Одеська обл., 
смт Захарівка. 
вул. Одеська,16

838,4 654 869,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (переробка 
кабелю), розміщення складу

3 Міністерство інфра-
структури України

38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» (Одеська 
філія ДП «Адміністрація морських портів України»), 65026, м. Оде-
са, Митна площа, 1

Нежитлові приміщення буфету в бу-
дівлі адміністративного корпусу «А» 

38727770.АААИГА549 м. Одеса, вул. Ан-
дрієвського, 2

87,3 1 063 095,00 10 років Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють про-
даж товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти і 
науки України

01127799, Національний університет «Одеська морська академія», 
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

Частина холу 1-го поверху навчаль-
ного корпусу № 1

01127799.1.ТЦАТШО045 м. Одеса, вул. Ді-
дріхсона, 8

2,0 76 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

5 Міністерство інфра-
структури України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, 
м. Одеса, Митна площа, 1

Нежитлові приміщення 2-го по-
верху блоку службово-побутових 
приміщень

01125666.1.АААИВЛ976 м. Одеса, Митна 
площа, 1/4

54,3 837 200,00 5 років Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють про-
даж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіо наль не відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

най ме ну вання
реєстровий 

номер майна
місце зна хо дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02066753, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80

Частина холу 1-го поверху будівлі Гур-
тожитку № 1

– м. Миколаїв, просп. Ге-
роїв України, 11

2,0 8 360,00 2 роки 364 дні Розміщення кавового апарата

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

01034685, Скадовське управління водного господарства, вул. Мангубінська, 
64, м. Скадовськ, Херсонська обл., 75700, тел. (05537) 4-33-34

Вбудовані нежитлові 
приміщення в будівлі 
РММ 

01034685.361.АААБЕЛ222 75722, Херсонська обл., Ска-
довський р-н, смт Лазурне, 
вул. Металургів, 1г

199,8 113 247,00 2 роки 11 місяців Розміщення складу 

2 Міністерство освіти і 
науки України 

00237191, Херсонський політехнічний коледж Одеського національного полі-
технічного коледжу, м. Херсон, вул. Небесної сотні, 23, тел. (0552) 22-55-38

Частина холу 1-го повер-
ху навчального корпусу

– м. Херсон, вул. Небесної со-
тні, 23

4,0 35 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету 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: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіо наль не відділення Фонду 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження 
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КиЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

контактний телефон) 

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

най ме ну вання
реєстровий номер 

майна
місце зна хо дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Державне космічне 
агентство України 

14309669, Державне підприємство виробничого 
об’єднання «Київприлад», вул. Гарматна, 2, м. Київ, 
03067, тел. 456-38-48, факс 456-02-16 

Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення 1-го корпусу, 3-й поверх

АААГБВ718 03067, м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

19,0 379 900,00 
станом на 31.05.2019

1 рік Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070944, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 
60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення у корпусі загальноуні-
верситетських кафедр

– 03187, м. Київ, просп. 
Академіка Глушкова, 2а

4,0 89 800,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення автоматів з продажу кави, снеків та апарата 
з фільтрації води

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».
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ІНфОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ фОНДУ

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

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

 Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 на пер-
шому поверсі у будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП 
«Міжнародний аеропорт «Львів» за адресою: м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галицького».

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення пункту прокату автомобілів (інше ви-
користання).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 
1388,04 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2019 
року, виходячи із вартості майна – 112050,00 грн без ПДВ, визначе-
ної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.06.2019 (орендна 
ставка: 15 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 8328,24 грн без ура-
хування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержува-
ча: Державна казначейська служба України, м. Київ., МФО 820172. 
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі 
на право оренди державного нерухомого майна загальною пло-
щею 4,0 м2».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної 
плати за базовий місяць оренди – серпень 2019 року порівняно зі 
стартовим.

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

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно до третіх осіб.

Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 8. Строк оренди – 1 (один) рік.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

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

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з ба лан со ут римувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендо-
ваного майна, плати податку на землю та надання комунальних по-
слуг орендарю.

Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації 
об’єкта.

Умова 12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про 
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцін-
ки майна № 225/19 від 21.08.2019. У випадку, якщо ініціатор укла-
дення договору оренди державного майна не став переможцем 
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) 
витрат переможцем конкурсу, у тридцятиденний термін від дати 
укладення договору оренди (за умови надання підтвердних до-
кументів).

Умова 13. У конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо 
яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві 
додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керів-
ника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно 
до законодавства).

Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації» в Регіо наль ному відділенні Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3, каб. 4).

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
рабочих дні до дати проведення конкурсу.

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

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд ко
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформа-
ції про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного 
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених 
законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про 
засоби зв’язку з ним (адреса, телефон), розрахунковий рахунок, 
відкритий в установі банку;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної осо би; засвідчені в установленому 
порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно ньо го не порушено справу 
про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються в конверті з на писом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, Регіо наль не від ділення Фонду по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок – чет-
вер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 
13.00 до 13.45.

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

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській 
областях проводить конкурс на право укладення договору орен-
ди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі 
Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України», орган управління – Міністерство інфраструктури 
України.
 Назва об’єкта оренди: відкритий майданчик (ділянки «Митна 

площа»), інв. № 072525, загальною площею 1 852,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оренди: м. Одеса, Митна площа, буд. 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 8 760 000,00 грн 

(вісім мільйонів сімсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 

2019 р. становить 107 973,89 грн (сто сім тисяч дев’ятсот сім-
десят три грн 89 коп.) без ПДВ.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно  
до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шля-
хом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою; мета використання: інше використання нерухомого май-
на (розміщення автомобільної стоянки); строк оренди – 2 роки 11 
місяців; стартова орендна плата за базовий місяць оренди – сер-
пень 2019 р. становить 107 973,89 грн (сто сім тисяч дев’ятсот сім-
десят три грн 89 коп.) без урахування ПДВ; розмір орендної плати 
за перший місяць оренди відповідно до п. 12 Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу від 4 
жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом коригування розміру 
орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з 
першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа 
першого місяця оренди; сплата гарантійного внеску, який становить 
6 (шість) стартових орендних плат, (базовий місяць – серпень 2019 
р.) – 647 843,34 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізи-
ти: Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Мико-
лаївській областях, код: 43015722, рахунок: 37311082163735, МФО: 
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призна-
чення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право 
оренди державного нерухомого майна площею 1 852,0 м2»; конкурс 
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається пе-
реможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учас-
никами з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в 
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету 
та ба лан со ут римувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за 
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій 
платіжних документів орендодавцю та ба лан со ут римувачу; належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначен-
ням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання 
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної 
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за 
звітом про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача в по-
рядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати 
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застрахованим; укладення з ба лан со ут римувачем договору 
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робо-
чих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі 
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди ба-
лан со ут римувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
та відшкодувати ба лан со ут римувачу збитки у разі погіршення стану 
або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; 
заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на 
орендоване майно до третіх осіб; компенсація переможцем конкур-
су витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, 
яка була підставою для визначення стартової орендної плати, про-
тягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; 
переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 
2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання кон-
курсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протя-
гом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови 
від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір 
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився 
від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти 
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної 
плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання 
договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертаєть-
ся та перераховується до Державного бюджету України.

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

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; надати розроблений учасником конкурсу попередньо 
погоджений з адміністрацією Одеського морського порту план бла-
гоустрою території – ділянки «Митна площа» (інв. № 072525) загаль-
ною площею 1 852,0 м2, що підлягає передачі в оренду; документи, 
які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про пре-
тендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; 
інформацію про відсутність застосування санкцій відповідно чинного 
законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; за-
свідчені в установленому порядку копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-
дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не 
порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 

копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) 
та інші матеріали претендентів надаються до регіо наль ного від-
ділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Ар-
наутська, 15, 11-й поверх, кімн. № 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають ви-
могам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати прове-
дення конкурсу, до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – 
до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» у Регіо наль ному відділенні Фонду по Одеській та Микола-
ївській областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 5-й поверх, кімн. 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або ін-
ший неробочий день, тоді конкурс буде проведено у перший за ним 
робочий день.

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

Додаткову інформацію можна отримати у Регіо наль ному відділен-
ні Фонду по Одеській та Миколаївській областях за тел.: 731-40-59,  
731-50-38.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській об-
ластях проводить конкурс на право укладення договору оренди 
державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Коле-
джу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 
Одеської національної академії харчових технологій, орган управ-
ління – Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення 

буфету на 1-му поверсі будівлі учбового корпусу № 1 «А» за-
гальною площею 33,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Левітана, 
46а.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 367 324,00 грн 
(триста шістдесят сім тисяч триста двадцять чотири гривні 00 коп.) 
без ПДВ.

Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – сер-
пень 2019 р. становить 1 213,42 грн (одна тисяча двісті три-
надцять грн 42 коп.) без ПДВ.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно  
до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шля-
хом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою; мета використання: розміщення платіжного термінала 
самообслуговування; строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова 
орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 2019 р. стано-
вить 1 213,42 грн (одна тисяча двісті тринадцять грн 42 коп.) без 
урахування ПДВ; розмір орендної плати за перший місяць оренди 
відповідно до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за держав-
не майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 ви-
значається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий 
місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за 
базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди; сплата 
гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних 
плат, (базовий місяць – серпень 2019р.) – 7 280,52 грн (без ура-
хування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: Регіо наль-
не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код: 
43015722, рахунок: 37311082163735, МФО: 820172 в Державній 
казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Га-
рантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди держав-
ного нерухомого майна, площею 33,2 м2»; внесення протягом 10 
робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше 
як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкри-
тості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, 
на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та 
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної 
плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової оренд-
ної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до 
державного бюджету та ба лан со ут римувачу (щомісяця до 12 чис-
ла місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), 
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та 
ба лан со ут римувачу; належне утримання та використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження 
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, 
здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта 
оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на 
суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, 
на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; укла-
дення з ба лан со ут римувачем договору на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати 
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення до-
говору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання 
договору повернути об’єкт оренди ба лан со ут римувачу у належно-
му стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати ба лан со-
ут римувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та 
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення 
звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для 
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з момен-
ту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу 
зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих днів з моменту 
затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати 
договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту 
його отримання, а у разі його відмови від укладення договору орен-
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ди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасни-
ком конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по 
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням 
своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення пере-
можцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений 
ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до 
Державного бюджету України.

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

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування 
санкцій відповідно чинного законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; за-
свідчені в установленому порядку копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-
дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не 
порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) 
та інші матеріали претендентів надаються до регіо наль ного від-
ділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають ви-
могам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати прове-
дення конкурсу, до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – 
до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» у Регіо наль ному відділенні Фонду по Одеській та Микола-
ївській областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 5-й поверх, кімн. 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або ін-
ший неробочий день, тоді конкурс буде проведено у перший за ним 
робочий день.

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

Додаткову інформацію можна отримати у Регіо наль ному від-
діленні Фонду по Одеській та Миколаївській областях за тел.:  
731-40-59, 731-50-38.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській облас-
тях проводить конкурс на право укладення договору оренди держав-
ного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської філії 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», 
орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: частина покриття з асфальтобето-

ну «Стоянка TIR»/Карантинний мол, інв. № 060142, загальною 
площею 2 278,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: м. Одеса, Митна площа, 1/1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 4 243 000,00 грн 

(чотири мільйони двісті сорок три тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 

2019 р. становить 52 298,31 грн (п’ятдесят дві тисячі двісті 
дев’яносто вісім грн 31 коп.) без ПДВ.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 
12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та про-
порції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом 
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс ін-
фляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою; мета використання: інше використання нерухомого майна 
(для виробництва електрон ної апаратури побутового призначення); 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова орендна плата за ба-
зовий місяць оренди – серпень 2019 р. – 52 298,31 грн (п’ятдесят 
дві тисячі двісті дев’яносто вісім грн 31 коп.) без урахування ПДВ; 
розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропо-
рції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом 
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця 
до останнього числа першого місяця оренди; сплата гарантійного 
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат, базовий 
місяць – серпень 2019 р.) – 313 789,86 грн (без урахування ПДВ) на 
такі банківські реквізити: одержувач: Регіо наль не відділення Фон-
ду по Одеській та Миколаївській областях, код: 43015722, рахунок: 
37311082163735, МФО: 820172 в Державній казначейській службі 
України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для 
участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна 
площею 2 278,0 м2»; конкурс проводиться з використанням відкри-
тості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, 
на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та 
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної 
плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової оренд-

ної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до 
державного бюджету та ба лан со ут римувачу (щомісяця до 12 чис-
ла місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), 
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та 
ба лан со ут римувачу; належне утримання та використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження 
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, 
здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта 
оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на 
суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, 
на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; укла-
дення з ба лан со ут римувачем договору на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати 
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення до-
говору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання 
договору повернути об’єкт оренди ба лан со ут римувачу у належно-
му стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати ба лан со-
ут римувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди 
та приватизації та переходу права власності на орендоване майно 
до третіх осіб; компенсація переможцем конкурсу витрат на здій-
снення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підста-
вою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з 
моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець кон-
курсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2 робочих днів з 
моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та 
підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів 
з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення дого-
вору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається 
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання про-
позицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі по-
рушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди 
сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перерахову-
ється до Державного бюджету України.

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

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

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

заяву про участь у конкурсі та документи зазначені, в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування 
санкцій відповідно чинного законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; за-
свідчені в установленому порядку копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-
дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не 
порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) 
та інші матеріали претендентів надаються до регіо наль ного від-
ділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають ви-
могам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати прове-
дення конкурсу, до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – 
до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» у Регіо наль ному відділенні Фонду по Одеській та Микола-
ївській областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 5-й поверх, кімн. 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або ін-
ший неробочий день, тоді конкурс буде проведено у перший за ним 
робочий день.

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

Додаткову інформацію можна отримати у Регіо наль но му від-
діленні Фондупо Одеській та Миколаївській областях за тел.:  
731-40-59, 731-50-38.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській,  
Закарпатській та Волинській областях про підсумки  
конкурсу на право оренди державного  
нерухомого майна, що відбувся 03.10.2019

У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору 
оренди державного нерухомого майна, а саме: частини холу будин-
ку вантажної дільниці поз. 5 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2 та 
частини холу будинку вантажної дільниці поз. 15 МАПП «Рава-Руська» 
площею 2,0 м2, загальною площею 4,0 м2, за адресою: Львівська 
обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28, що перебувають 
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативно-
му управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, на засіданні 
конкурсної комісії скасовано рішення про визначення переможця 
конкурсу, прийняте конкурсною комісією 16.09.2019, та прийнято 
рішення про укладення договору оренди з ФОП Хонієм Ігором Те-
одоровичем.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській,  
Закарпатській та Волинській областях про підсумки  
конкурсу на право оренди державного  
нерухомого майна, що відбувся 03.10.2019

У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору 
оренди державного нерухомого майна, а саме: частини залу накопи-
чення пасажирів першого поверху будівлі автовокзалу міжнародного 
пункту пропуску для автомобільного транспорту «Шегині» загальною 
площею 4,0 м2 за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шеги-
ні, вул. Дружби, 201, що перебуває на балансі Державної фіскальної 
служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Львів-
ської митниці ДФС, на засіданні конкурсної комісії скасовано рішення 
про визначення переможця конкурсу, прийняте конкурсною комісією 
16.09.2019, та прийнято рішення про укладення договору оренди з 
ФОП Менделем Степаном Вікторовичем.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях  
про підсумки конкурсів на право оренди державного майна

1. За результатами конкурсу на право оренди державного май-
на: частини нежитлових приміщень – коридору (згідно з техпаспор-
том кімн. № 40 площею 1,0 м2) на 2-му поверсі; коридору (згідно з 
техпаспортом кімн. № 28 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридору 
(згідно з техпаспортом кімн. № 37 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі 
4-поверхового гуртожитку № 2, інв. № 61436, літ. «А-4», загальною 
площею 3,0 м2, за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебу-
ває на балансі Харківського національного університету радіоелек-
троніки, регіо наль ним відділенням прийнято рішення про укладення 
договору оренди з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі 
та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його прове-
дення, – ТОВ «Контент делівері нетворк».

2. За результатами проведення конкурсу на право оренди дер-
жавного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 52, 53, 54, 55 на 
3-му поверсі 7-поверхової адміністративно-управлінської будівлі, 
інв. № 10310001, реєстровий № 02362629.1.АААДЕЖ278, літ. «А-7», 
загальною площею 87,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 28, що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Харківській області, регіо наль ним відділенням прий-
нято рішення визнати конкурс таким, що не відбувся, у зв’язку з 
відсутністю пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.

3. За результатами проведення конкурсу на право оренди дер-
жавного майна: частина кімн. № 2 (хол згідно з техпаспортом) на 1-му 
поверсі 4-поверхового лекційно-учбового корпусу, інв. № 101330023, 
літ. «А1-4», загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Ін-
женерний, 1/3, що перебуває на балансі Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, регіо наль ним від-
діленням прийнято рішення визнати конкурс таким, що не відбувся, 
у зв’язку з відсутністю заяв про участь у конкурсі та пропозицій, які 
відповідають умовам конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. Києву про підсумки 
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, 
що відбувся 30.09.2019

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди 
державного майна, яке перебуває на балансі Державного підпри-
ємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» та зна-
ходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 85 (на 7-му повер-
сі виробничо-лабораторного корпусу, літера А), площею 151,0 м2 
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди із 
єдиним учасником конкурсу – ДП «Управління відомчої воєнізова-
ної охорони».

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

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: 
КЕВ м. Володимир-Волинський, адреса: 44700, м. Володимир-
Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: будівля № 58 за-

гальною площею 625,1 м2 військового містечка № 61 за адре-
сою: вул. Ківерцівська, 1а, м. Луцьк.

Ба лан со ут римувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2019 становить 696301,00 грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 

чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – 
серпень 2019 р. становить 8625,59 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу: найбільший запланований розмір 
місячної орендної плати; використання об’єкта оренди під розмі-
щення складу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії документи відповідно до розділу 3 спільного наказу Фон-
ду державного майна України та Міністерства оборони України від 
26.07.2000 № 1549/241.

Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день 
після опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації» 
за адресою: КЕВ м. Володимир-Волинський, Волинська обл., 
м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три ро-
бочих дні до проведення конкурсу. Телефон для довідок: (03342) 
3-33-33.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: 
КЕВ м. Володимир-Волинський, адреса: 44700, м. Володимир-
Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: будівля № 29 за-

гальною площею 452,4 м2 військового містечка № 61 за адре-
сою: вул. Ківерцівська, 1а, м. Луцьк.

Ба лан со ут римувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

31.07.2019 становить 483114,00 грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 

чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – 
серпень 2019 р. становить 7224,97 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу: найбільший запланований розмір мі-
сячної орендної плати; використання об’єкта оренди під розміщення 
магазину-складу (крамниці-складу).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії документи відповідно до розділу 3 спільного наказу Фон-
ду державного майна України та Міністерства оборони України від 
26.07.2000 № 1549/241.

Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день 
після опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації» 
за адресою: КЕВ м. Володимир-Волинський, Волинська обл., 
м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова,1.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три ро-
бочих дні до проведення конкурсу. Телефон для довідок: (03342) 
3-33-33.
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ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів державної власності 

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
(№ 30 – № 32) загальною площею 10,9 м2 у прим. № 1 будівлі 
їдальні (літ. А), що перебувають на балансі Він ницької філії Концер-
ну «Військторгсервіс».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Він ниця, вул. О. Довженка 
(колишня Ленінградська/Острозького), 26/37.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продовження строку дії договору оренди.

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Швець А. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.07.2019: відновна – 3409,64 грн; залишкова – 
1659,38 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

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

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс пам’яток архітектури 

та містобудування категорії місцевого значення «Електро-
станція та млин», у складі якого: «Електростанція та млин» 
(охоронний № 8-М) загальною площею 555,7 м2, у т. ч. Б – 
млин 1-й поверх (цокольний) 382,6 м2; б – електростанція 
173,1 м2; 3 – шлюзи-плотини 115 м3; 4 – підводящий канал 
44523 м3; 5 – робочі лотки 773 м3 за адресою: Він ницька обл., 
Немирівський р-н, с. Сокілець, вул. Михайлівська (колишня Лені-
на), 130/2; «Склад» (охоронний № 314-М/2) загальною площею 
1310,6 м2, у т. ч. зерносклад 1310,6 м2; 2 – підпірна стіна 153 
м; 6 – вимощення двору 4810,0 м2 за адресою: Він ницька обл., 
Немирівський р-н, с. Сокілець, вул. Михайлівська (колишня Лені-
на), 130/1; «Крупорушка» (охоронний № 314-М/1) загальною 
площею 592,0 м2, у т. ч. В, в, в1, в2, в3 – 592,0 м2 за адресою: 
Він ницька обл., Немирівський р-н, с. Сокілець, вул. Михайлівська 
(колишня Леніна), 130/3, що перебувають на балансі Департамен-
ту будівництва, містобудування та архітектури Він ницької обласної 
державної адміністрації.

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

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

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Енерго-Сфера».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівлі та споруди.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів: –.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порів-
няної площі та за функціональним призначенням, а також споруди, 
зокрема, аналогічного функціонального призначення.

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

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
14,0 тис. грн (коефіцієнт схоронності пам’ятки на дату оцінки – не 
визначений).

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

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

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

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

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

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до По-
ложення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою 
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 
5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про пре-
тендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення 
до 17.00 24.10.2019 (включно).

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

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

Конкурс відбудеться 30.10.2019 о 10.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях за 
адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для до-
відок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення 
Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені  
з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 
51,8 м2 у будівлі побуткомбінату.

Ба лан со ут римувач – Державний навчальний заклад «Теофіполь-
ський професійний аграрно-промисловий ліцей».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Богдана Хмельницького, 1, 
смт Базалія, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди.

Дата оцінки – 31.10.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Діхтярук Наталія Петрівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

приміщення, частини будівель (нерухомість комплексного викорис-
тання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального 
призначення).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: будівля майстерні загальною 

площею 236,7 м2.
Ба лан со ут римувач – Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмель-

ницькій області.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Заводська, 2, м. Кам’янець-

Подільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 

оренди.
Дата оцінки – 31.10.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Приватне підприємство 

«Ост Ойл».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

окремі будівлі (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,55 

тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 12,1 м2 на 

третьому поверсі адміністративної будівлі.
Ба лан со ут римувач – Хмельницький обласний центр зайнятості.
Місце зна хо дження об’єкта: пров. Кооперативний, 6, смт Чеме-

рівці, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 

оренди.
Дата оцінки – 31.10.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Фермерське господарство «Ві-

кторія».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-

міщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

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

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

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в 
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строку виконання робіт.

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

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

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування ін-
формації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повно-
важень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Со-
борна, 75, м. Хмельницький, 29013.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної бу-
дівлі загальною площею 15,0 м2 (в т. ч. 5,0 м2 – площа загаль-
ного користування).

Ба лан со ут римувач: Новомосковський МВ ГУМВС України в Дні-
пропетровській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, 
м. Новомосковськ, вул. М. Головка, 19.

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

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

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

площею 101,75 м2 (в т. ч. 9,25 м2 – площа загального корис-
тування).

Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний коледж технологій 
та дизайну.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Ушинсько-
го, 3.

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

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Мудрак Н. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

ки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користуван-
ня).

Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 92.

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

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Моісеєнко О. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 101,35 м2.
Ба лан со ут римувач: Дніпровський національний університет за-

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

гуртожиток № 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Коваль Л. С.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 125,6 м2 (в т. ч. 11,5 м2 – площа загального користу-
вання).

Ба лан со ут римувач: Дніпровський політехнічний коледж.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. І. Мазе-

пи, 38.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Наволочко О. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 32,96 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користу-
вання).

Ба лан со ут римувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. П. Кални-

шевського, 27к.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Народний депутат України Кислевський Дмитро Да-

видович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 924,5 м2.
Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної поліції Укра-

їни в Дніпропетровській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Б. Хмель-

ницького, 146.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ фірма «Зігфрід» ЛТД.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 44,0 м2 (у т. ч. 5,8 м2 – площа загального користу-
вання).

Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний технічний універ-
ситет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Миру, 25.

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

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Перчуляк С.А.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 38,0 м2 (в т. ч. 6,3 м2 – площа загального користу-
вання).

Ба лан со ут римувач: Криворізький коледж Національного авіацій-
ного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Туполєва, 1.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Наумчук С.Г.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

площею 672,3 м2.
Ба лан со ут римувач: Дніпропетровська митниця ДФС.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. По-

кров, вул. Зонова, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Левченко М. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

ки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: зовнішня поверхня стіни площею 

8,0 м2, частина даху площею 8,5 м2.
Ба лан со ут римувач: «ДНІПРОДІІНТР» – Дніпропетровська філія 

ДП «Український державний головний науково-дослідний і вироб-
ничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань Укр-
НДІІНТВ».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Джинчара-
дзе, 12.

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

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: стіна (частини стіни), дах (час-

тини даху).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

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

площею 46,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Пав-

лоград, вул. Сташкова, 12в.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Книш О. П.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

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

10,0 м2 та частина даху площею 4,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубо-

прокатний завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Петра Кал-

нишевського (Косіора), 27к.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний 

завод».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель, дах (частини даху).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор».
До складу об’єкта входить: установка бактерицидна КР-50 – 

інв. № 12654, 12655; бак – інв. №21392, 21394; човен «Ясь» – інв. 
№ 21769, 21770, 21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури – 
інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 
12486, 12487, 12479, 12480; шафа для одягу – інв. № 12503, 12504, 
12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519, 
12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV) – інв. 
№ 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопроводу – 
інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє освітлення – інв. 
№ 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446; каналізація – інв. 
№ 1447; щит станції управління ЩСУ – інв. № 1827; дизель-генератор 
ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол ТУ-100 – інв. № 22026; крісло – інв. 
№ 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 
12681, 12682, 12671; килим – інв. № 12866, 12867, 12868, 12869, 
12870, 12865; шафа пекарська – інв. № 3594; плита електрична з 
жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 – інв. 
№ 4589; камера холодильна збірно-розбірна КХ-6 – інв. № 4659; 
хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна ЦТ-103 – інв. 
№ 22045; велосипед водний – інв. № 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 
7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, 
літ. 2А – 72,1 м2 – інв. № 186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2, 
літ. 2Р – 15,1 м2, сарай літ. М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпо-
чинку літ. Д (разом із зл.ямою літ. з/я-з/я) – інв. № 188; будинок 
відпочинку літ. П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2) – 
інв. № 189; будинок відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом із альтанкою 
літ. 2М – 15,0 м2) – інв. № 190; будинок відпочинку літ. С – інв. № 191; 
будинок відпочинку літ. І – інв. № 192; будинок відпочинку літ. Т – 
інв. № 193; будинок відпочинку літ. У – інв. № 194; стіл-мийка – інв. 
№ 12669; диван-ліжко – інв. № 12684, 12683, 12687, 12686, 12688, 
12685; гарнітур кухонний – інв. № 12689; будинок відпочинку літ. Е – 
71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2) – інв. № 195; будинок 
відпочинку літ. З – інв. № 196; будинок відпочинку літ. Б – інв. № 197; 
будинок відпочинку літ. Ж – інв. № 198; будинок відпочинку літ. И – 
інв. № 199; будинок відпочинку літ. Л – інв. № 200; бібліотека літ. Ш – 
інв. № 201; будинок відпочинку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою 
літ. 2С – 11,2 м2) – інв. № 202; господарські споруди (у складі: душова 
літ. Ц – 48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2, навіс тимч. літ. 3В – 
2,3 м2) – інв. № 205; їдальня літ. Ч – інв. № 206; прибудова до їдальні 
літ. Ч – інв. № 207; читальна зала літ. Ю – інв. № 208; читальна зала 
літ. 2И – 21,1 м2 (разом з альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 
21,4 м2) – інв. № 209; стінка – інв. № 12670; шафа холодильна – інв. 
№ 20550; холодильник «Апшерон» – інв. № 20651; установка холо-
дильна – інв. № 20652, 20666; трактор ТМ-16 – інв. № 45010; човен – 
інв. № 6830; човен «Ясь» – інв. № 21774, 21775, 21776, 21777, 21778, 
21779, 21780, 21781, 21782, 21783; приміщення над свердловиною 
літ. Щ – 17,9 м2 (разом з адм.корп. літ. А – 284,4 м2) – інв. № 210; 
літній майданчик з кінооператорною літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 
5,3 м2) – інв. № 211; обідня зала літ. Н (разом з клубом-їдальнею 
літ. 2У(неок.) – 31,6 м2) – інв. № 212; генераторна літ. Є (разом з 
генераторною літ. Є/ – 26,8 м2) – інв. № 216; навіс у їдальні літ. 2З 
(разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2; літ. 2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; 
(тим.): літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2; літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв. № 217; 
вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею літ. 2Х – 7,9 м2) – інв. № 218; 
трансформаторний пункт літ. ТП (разом з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та 
літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ.контейнера літ. 2В – 16,9 м2) – інв. № 219; 
вбиральня літ. 2Г – інв. № 220; буд.відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з 
фундаментами під будинок літ. 2Ч – 44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2) – інв. 

№ 221; буд.відпоч. літ. Я (разом з гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2) – інв. 
№ 417; буд.відпоч. літ. О – інв. № 448; автодорога – інв. № 1095; по-
гріб літ. 2О – інв. № 1096; башта Рожновського літ. ВОД – інв. № 7407; 
стіл для засідання – інв. № 10035; стіл більярдний – інв. № 10670, 
11959, 11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097; човневий причал літ. VІІІ – 
інв. № 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв. № 1101; свердловина літ. к – 
інв. № 1102; металева огорожа свердловини – інв. № 1103; танцю-
вальний майданчик літ. V – інв. № 1104; волейбольний майданчик 
літ. VІ – інв. № 1105.

Ба лан со ут римувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Ново-

московський район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропе-

тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд 

рекреаційного та санітарно-курортного призначення; обладнання; 
колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; рухомі речі, крім 
таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних 
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що станов-
лять культурну цінність.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 19,5 тис. грн.
  15. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової 

адміністративної будівлі (літера А-5), реєстровий номер 
03491412.1.ТЮЯЮЛШ057, загальною площею 80,0 м2.

Ба лан со ут римувач: Запорізький обласний центр зайнятості.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалеж-

ності України, 56а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах (частини даху).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будів-

лі учбового корпусу № 2 (літера Б-4) нежитлове приміщення 
(№ 67) загальною площею 18,1 м2.

Ба лан со ут римувач: Запорізькій національний університет.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковсько-

го, буд. 66б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Черкасова О. А.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

ки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх бу-

дівлі учбового корпусу (літера АА1 а) нежитлові приміщення 
№ 122, № 123, з № 161 до № 167 включно загальною площею 
159,3 м2.

Ба лан со ут римувач: Бердянський державний педагогічний уні-
верситет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Свободи/просп. Західний, 2/13.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Міхно С.В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

ки – 2,4 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення спортзалу № 60 другого поверху будівлі учбового 
корпусу літ. А-3 загальною площею 162,2 м2.

Ба лан со ут римувач: ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Заводська, 

буд. 9. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької місь-
кої ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2019.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2,4 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 46,1 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки.
Ба лан со ут римувач: державна установа «Територіальне медичне 

об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоград-
ській області».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. Волкова, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2019.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ТОВ «МЕДИЛЕН».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

ки – 2,0 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 

1,0 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки.
Ба лан со ут римувач: державна установа «Територіальне медичне 

об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоград-
ській області».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. Волкова, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2019.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Сагун А. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

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

ки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 25 жовтня 2019 р. (включно).

Конкурс відбудеться 31.10.2019 об 11.00 у регіо наль ному 
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 37.

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

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

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта  
приватизації та об’єкта оренди

Об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта оцінки: окреме майно у складі: будівля вете-

ринарної лікарні (А) загальною площею 81,5 м2; гараж (Б) за-
гальною площею 33,8 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки (підприємства, господарського 
товариства): Івано-Франківська область, Галицький район, с. Марі-
ямпіль, вул. Набережна, 49.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта 
з метою продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – будівля ветери-
нарної лікарні (А) загальною площею 81,5 м2; гараж (Б) загальною 
площею 33,8 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 0 грн

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 30.09.2019.
Об’єкт оренди.
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення загальною пло-

щею 238,3 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що обліковується на 
балансі Головного управління Державної казначейської служби Укра-
їни в Івано-Франківській області та перебуває за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Дністровська, 14.

Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платник оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) докумен-
тів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою 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 підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) під-
твердних документів.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
об’єкта приватизації – 8 тис. грн, для об’єкта оренди – 4,5 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби); інформація про претен-
дента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведен-
ня конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені належним чином.



18 відомості
приватизації

16 жовтня 2019 року № 42 (1270)

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль-
ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 у примі-
щенні Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок (0342) 
55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок (0342) 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях про оголошення конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
для надання послуг з оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: частина приміщення (2-32) 
площею 2,0 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А), 
що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції 
у Чернівецькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернівецька область, смт Гли-
бока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 9.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.08.2019 – 8879,27 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,5780 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька об-

ласть, смт Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 9.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для державного 

управління та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 3206281,60 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 

(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.08.2019.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: частина коридору (1-2) 

площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу 
№ 1 (літ. А), що перебуває на балансі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Університет-
ська, 28.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.08.2019 – 0,0 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,5291 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. Університетська, 28.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуго-

вування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-

сутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 

(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.08.2019.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: частина коридору (2-2) 

площею 2,0 м2 другого поверху та частина коридору (5-2) пло-
щею 2,0 м2 п’ятого поверху будівлі навчально-лабораторного 
корпусу (літ. Д), що перебуває на балансі Чернівецького національ-
ного університету ім. Ю. Федьковича.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Рівненська, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 23201,6 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 2,8512 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. Сторожинецька, 101.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуго-

вування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-

сутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 

(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.08.2019.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: будівля мийки для авто-

мобілів (літ. Г) загальною площею 162,1 м2 та замощення (літ. 
ІІ) загальною площею 100,2 м2, що перебуває на балансі 1 Дер-

жавного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 
Чернівецькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Авангард-
на, 7а.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 10306,44 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,9650 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. Авангардна, 7а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслугову-

вання будівель пожежної частини № 2.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 3980143,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 

(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.08.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки 
виступатимуть:

по об’єкту оцінки № 1 – АТ «Український будівельно-інвестицій 
банк»; по об’єктах оцінки № 2, 3 – ФОП Палагнюк Тарас Васильович; 
по об’єкту оцінки № 4 – ФОП Дроздовський Андрій Йосипович.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допуска-
ються 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 
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих ре-
чей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність від-
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають 
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва-
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва-
чів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.08.2013 за № 637/23469.

Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів 
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможців для об’єктів оцінки – 3,0 тис. грн, строк виконання ро-
біт – не більше 5 календарних днів.

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встанов-
леною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претен-
дента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положен-
ня) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запеча-
таному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг 
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно 
із законом,калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, 
а також строку виконання робіт.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (зе-
мельні поліпшення), а саме:

для об’єктів оцінки № 1 – 3 – частини приміщень, приміщення для 
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого поді-
бного майна; для об’єкта оцінки № 4 – виробнича нерухомість.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 
21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення 
Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публі-
кації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Чернівці, 
вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина приміщення № 258 площею 30,0 м2 на 1-му 
поверсі будівлі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про 
надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіо наль не від-
ділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Платник: ТОВ «Преміум Авіа Солюшнз». Очікувана найбільша ціна 
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вва-
жатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торгі-
вельного призначення.
 2. Частина приміщення № 311 площею 2,0 м2 на 2-му по-

версі будівлі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцін-
ки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення до-
говору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання 
послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіо наль не відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ 
«АГЕНТ ПЕЙ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: банкоматів, авто-
матів з розливів напоїв, інших автоматів.

 3. Майданчик із залізобетонним покриттям загальною пло-
щею 12 000,0 м2 на території ПуСО «Лелів» за адресою: Київська 
обл., 10-ти км Зона відчуження (Чорнобильська зона) та перебуває на 
балансі ДСП «Центральне підприємство з переробки радіоактивних 
відходів. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором 
про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіо наль не від-
ділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Платник: ПП «Спец-Монтаж». Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: май-
данчики та замощення.
 4. Нежитлові приміщення загальною площею 118,9 м2 

на 1-му поверсі будівлі їдальні з протирадіаційним укриттям, 
а саме: приміщення № 39 площею 76,0 м2; приміщення № 49 
площею 7,4 м2; приміщення № 50 площею 1,2 м2; приміщен-
ня № 51 площею 4,5 м2; приміщення № 1 площею 7,5 м2; час-
тина приміщення № 2 площею 22,39 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебувають на балансі Регіо-
наль ного структурного підрозділу Київського районного центру 
«Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування пові-
тряного руху України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде 
визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. 
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях. Платник: ФОП Савченко В. В. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торго-
вельного призначення.
 5. Приміщення № 246 площею 11,5 м2 на 1-му поверсі бу-

дівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначен-
ня спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. 
Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки. Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель ад-
міністративного призначення.
 6. Приміщення № 50, 51, 52 та № 59 загальною площею 

59,0 м2 на 2-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ 
(інв. № 47526) за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА 
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкова вартості об’єкта з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена 
договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: 
Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша 
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть 
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного при-
значення.
 7. Приміщення № 43, 44 загальною площею 63,8 м2 на 

2-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) 
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення ринкова вартості об’єкта з метою укладення до-
говору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання 
послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіо наль не відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ 
«Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель адміністративного призначення.
 8. Частина твердого покриття площею 70,0 м2 для засо-

бів перонної механізації (інв. № 47573) за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пе-
ребуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення 
ринкова вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник: Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ 
«Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики та за-
мощення.
 9. Нежитлове приміщення № 93 площею 24,0 м2 на 2-му 

поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47526) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення ринкова вартості об’єкта з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник: Регіо наль не 
відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Платник: ТОВ «Менд М Мілітцер і Мюнх Україна ГМБХ». Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного 
призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіо наль ного відді
лення фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій 
наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), 
складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

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

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова зго-
да керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучаєть-
ся претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, що містяться в конверті, до відділу забезпечення ді-
яльності регіо наль ного відділення та роботи зі ЗМІ Регіо наль ного 
відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведен-
ня конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 
50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 31.10.2019 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, 
телефон для довідок 200-25-29.
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ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки 

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

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

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

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

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДЕ-ЮРЕ».
Дата оцінки: 31.10.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

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

чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,4 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський 

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

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Просяник І. П.
Дата оцінки: 31.10.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого по-

верху п’ятитириповерхової будівлі площею 16,8 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський 

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

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Половніков В. В.
Дата оцінки: 31.10.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

третього поверху чотириповерхової адміністративної будівлі 
площею 13,3 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський 
національний університет ім. Б. Хмельницького.

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Котик Г. І.
Дата оцінки: 31.10.2019.
3.Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з 

умовами.
 3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-

жавної власності – окреме майно – будівля їдальні (літ. А-1) 
загальною площею 243,8 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Шполянський 

р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду.
Дата оцінки: 31.10.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

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

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

Претендентам потрібно подати до регіо наль ного відді
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності 
та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) 
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

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

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

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

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

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

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

Останній день подання заяв – 24 жовтня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 30 жовтня 2019 року об 11.00 в Управ-

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

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
загальною площею 2,0 м2 на другому поверсі аудиторного бло-
ку навчально-адміністративного корпусу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Ба лан со ут римувач: Львівський національний університет ветери-

нарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекар-
ська, 50.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров М. О.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 26,3 м2 на першому поверсі будівлі А-4.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 10.
Ба лан со ут римувач: ЛССМШІ імені С. Крушельницької.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 

(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Санницька Г. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

№ 59, 60, 61, 62 загальною площею 89,3 м2 на третьому по-
версі будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорново-
ла, 4.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Львівській 
області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чор-
новола, 4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ДП «Центр державного земельного ка-
дастру».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 161,9 м2 в підвалі корпусу їдальні МРЦ.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, 

вул. Степана Бандери, 71.
Ба лан со ут римувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України 

«Перлина Прикарпаття».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трус-
кавець, вул. Степана Бандери, 71.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Андрусейко І. І.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 загаль-

ною площею 171,2 м2 в одноповерховій будівлі гаража.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курманови-

ча, 1а.
Ба лан со ут римувач: 1-й Об’єднаний загін Державної спеціальної 

служби транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмано-
вича, 1а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Пришлівський М. Д.
 6. Назва об’єкта оцінки: технічний будинок загальною пло-

щею 1313,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитів-

ський р-н, с. Муроване, вул. Зоряна, 1а.
Ба лан со ут римувач: Львівська філія Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Пустоми-
тівський р-н, с. Муроване, вул. Зоряна, 1а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Переворський Т. І.

 7. Назва об’єкта оцінки: будівля пожежного депо (однопо-
верхова з підвалом) загальною площею 325,6 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 30.
Ба лан со ут римувач (орендодавець): ДП «Львівський державний 

завод «Лорта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 

(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гриценко М. О.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

(поз. 13-5, 13-6) загальною площею 48,8 м2 будівлі літ. А.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мука-

чево, вул. Духновича, 2.
Ба лан со ут римувач: Львівська філія Концерну «Військторгсер-

віс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою внесення змін до до-
говору оренди.

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

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Му-
качево, вул. Духновича, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Садоха Валентина Валентинівна.
 9. Назва об’єкта оцінки: адмінприміщення з гаражем «А-1» 

загальною площею 141,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44201, Волинська обл., Любе-

шівський р-н, смт Любешів, вул. Бондаренка, 71а.
Ба лан со ут римувач: Західний офіс Держаудитслужби.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення до-
говору оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електрон на адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 44201, Волинська обл., 
Любешівський р-н, смт Любешів, вул. Бондаренка, 71а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Качинський Юрій Антонович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 

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

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

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для № 1, 2, 3, 4, 8, 9 – приміщення, частини буді-
вель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна 
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування 
тощо); для № 5, 6, 7 – виробнича, виробничо-складська або склад-
ська нерухомість.

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

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

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду 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 Регіо наль ним відділенням Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. 
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 
263-00-73, (033) 224-80-24.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого повер-
ху Камерально-лабораторного корпусу площею 66,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Рівне, 
вул. Курчатова, 11.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.
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Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Куртаєв Валентин Степанович.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість 
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація від-
сутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини 
будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина навчально-виробничої май-

стерні площею 77,87 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Дем’ян чу-

ка, 3а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Шалуха В’ячеслав Павлович.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засо-
бів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини 
будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першо-

го поверху будівлі площею 61,6 м2 та підвальне приміщення 
площею 25,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 
39а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рів-
ненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Лип-
ня, 77). Платник робіт з оцінки: КЗ «Рівненський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської моолоді» Рівненської об-
ласної ради.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість 
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація від-
сутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини 
будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення корпусу теоре-

тичного навчання з побутовим корпусом (холу) площею 8,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська область, Рівнен-

ський район, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Омельчук Олександра Миколаївна.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформа-
ція відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з ана-
літичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 
об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова 
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інфор-
мація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини 
будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» 

загальною площею 1211,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 

метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні 
поліпшення.

Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич-
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засо-
бів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

5 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, 
порівняної площі та за функціональним призначенням.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях о 9.00 через 14 днів піс-
ля опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підроз-
ділу з діловодства Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – 
кімн. № 5-1 на першому поверсі двоповерхового будинку гурто-
житку (інв. № 10310001, літ. за техпаспортом «А-2») загальною 
площею 34,8 м2, що перебуває на балансі Державного навчального 
закладу «Харківський обласний навчальний центр підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК», код за ЄДРПОУ 
03288935.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський 
р-н, с. Пісочін, вул. Некрасова, 11.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «СКІФ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 

(87,4 м2) – кімн. № 19, 31, 32, 33 на 1-му поверсі 9-поверхової 
будівлі гуртожитку, реєстровий № 2717, літ. А-9, що перебуває 
на балансі ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектро-
маш».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сергіївська, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Семикопенко Л. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. 606 – 54,2 м2, кімн. № 607 – 19,9 м2 та частина коридор-
ного приміщення – 9,5 м2 та 17,9 м2 на 6-му поверсі десяти-
поверхового науково-виробничого корпусу (інв. № 125634), 
загаль ною площею 101,5 м2, що перебуває на балансі Державного 
підприємства науково-дослідний технологічний інститут приладобу-
дування (ідентифікаційний номер 14310589).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катеринин-
ська, 40/42.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Науково-технічний центр кріогенно-
космічних технологій «Кріокосмос».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 16, № 18-34 загальною площею 284,4 м2 одинадцято-
го поверху дванадцятиповерхової будівлі виробничого корпу-
су, літ.«А-12», що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», 
код за ЄДРПОУ 02497980.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з 

метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-

ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інвестиційна група України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – 

частина кімн. № 33 на цокольному поверсі 4-поверхового голов-
ного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, літ.«А-4», реєстро-
вий № 00493758.1.БЕШСНП7581, загальною площею 6,0 м2, 
що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної 
академії, код за ЄДРПОУ 00493758.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТЕРЕКОМ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5, 

8, 9, 12 – 14, 17 – 19 загальною площею 154,7 м2 цокольного 
поверху навчального корпусу № 6, що перебуває на балансі Дер-
жавного вищого навчального закладу «Приазовський державний 
технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Казанцева, 16а.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Кільдішов Я. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 7. Най ме ну вання об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення 

загальною площею 626,0 м2, у тому числі: приміщення першого 
поверху площею 39,9 м2 та другого поверху – 586,1 м2 учбового 
корпусу (реєстровий номер 00208775.1.КГЧХАЮ003), що пере-
буває на балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму, код за 
ЄДРПОУ 00208775.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Центральна, 41.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 8. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на першому поверсі одноповерхової комп-
ресорної будівлі (інв. № 5046, Е-1) загальною площею 207,7 м2, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Державний 
науково-дослідний інститут організації та механізації шахтного бу-
дівництва», код за ЄДРПОУ 40336737.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Отакара Яро-
ша, 18.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Кожевников Д. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 9. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – 

кімн. № 14 на першому поверсі двоповерхового навчально-
го корпусу, інв. № 00101005, літ.м «А-2», загальною площею 
12,1 м2, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного 
університету, ЄДРПОУ 02010936.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 27.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.
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Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ Інноваційний науково-виробничий 
клініко-фармацевтичний центр «СІНЕРГІЯ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 10. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 

лабораторії – кімн. № 2-12 (операторна), кімн. № 2-13 (мий-
ка), кімн. № 2-14 (автоклавна), кімн. № 2-15 (коридор), кімн. 
№ 2-16 (лабораторія) на другому поверсі двоповерхового 
будинку (інв. № 301, літ. за техпаспортом «А2-3») загальною 
площею 53,2 м2), що перебувають на балансі Державного підпри-
ємства «Харківське промислово-торговельне підприємство», код за 
ЄДРПОУ 38494092.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Тарасівська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «НДП ветеринарні біотехнології».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 11. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення коридору на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі корпусу 
№ 2 (клубу) (інв. № 0004535) загальною площею 2,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 
код за ЄДРПОУ 493758.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Мала Данилівка, корпус 2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Драгунов Л. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 12. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 

кімн. № 1-43,1-45, 1-46, 1-43-А, 1-XV, 1-XVI, 1-XVII, 1-XVIII, 
1-XIX, 1-XX, 1-XXI, 1-XXII на 1-му поверсі одноповерхової 
прибудови 9-поверхового гуртожитку № 5 (інв. № 10300016, 
літ. А-9) загальною площею 148,5 м2, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова, ідентифікаційний номер 02071151.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 
216б.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Санакоєв Є. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 13. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення – кімн. № 18 (комори) 1-го поверху 9-поверхової будів-
лі гуртожитку № 2 (інв. № 68494, літ. «А-9») загальною площею 
3,0 м2, що перебуває на балансі Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого, код за ЄДРПОУ 2071139.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Гвардійців Ши-
ронінців, 43а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 14. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення вестибуля площею 36,0 м2 першого по-
верху будівлі, що перебуває на балансі Маріупольського електро-
механічного технікуму, код за ЄДРПОУ 03363068.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 87525, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Зелінського, 11.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Питание».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 15. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 

кімн. № 11 площею 11,1 м2 першого поверху (інв. № 083), що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства Міністерства оборони 
України «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 
код за ЄДРПОУ 08162096.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цементна, 3.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з 

метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-

ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Волощук В. І.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 16. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина приміщення холу 

№ 1 (літ. за техпаспортом «А–7») загальною площею 2,0 м2 
будів лі Навчально-наукового медичного комплексу «Універси-
тетська клініка» Харківського національного медичного універ-
ситету, що перебуває на балансі Харківського національного медич-
ного університету, код за ЄДРПОУ 01896866.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Олександра 
Шпейєра, 4.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Максименко Г. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з прак-

тичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, авто-
матів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
 17. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – 

кімн. № 25 площею 36,8 м2 на першому поверсі 4-поверхового 
навчального корпусу, інв. № 103289627, 103289628, літ. «А-4», 
що є пам’яткою архітектури, що перебуває на балансі Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені 
Петра Василенка, код за ЄДРПОУ 00493741.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Москов-
ський, 45.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Ріяко І. Т.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  18. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлово-

го приміщення: кімн. № ІІ (частина стіни) на 4-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 7, 9 (кімната в переході між гур-
тожитками № 7 та № 9), літ. «А-5» загальною площею 1,0 м2, 
що перебуває на балансі Студентського містечка Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код за 
ЄДРПОУ 23912896.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КБ АВІА».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  19. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлово-

го приміщення – кімн. № ХІ (частина стіни) на 4-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 5, літ. «А-5», загальною площею 
1,0 м2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національ-
ного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 
за ЄДРПОУ 23912896.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 5.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КБ АВІА».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  20. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлово-

го приміщення: кімн. № ІV (частина стіни) на 3-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 4, літ. «А-5», загальною площею 
1,0 м2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національ-
ного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 
за ЄДРПОУ 23912896.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 9.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КБ АВІА».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  21. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового 

приміщення: кімн. № LIII-1 (частина стіни) на 3-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 2, літ. «А-5», загальною площею 
1,0 м2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національ-
ного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 
за ЄДРПОУ 23912896.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 11.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КБ АВІА».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2019.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 22. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина стіни у кімн. № ХІІІ 

(кімната при вході в умивальник) на п’ятому поверсі п’яти по-
вер хового гуртожитку № 6 (інв. № 72999, літ. А-5) загальною 
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Студентського містечка 
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуков ського 
«ХАІ», код за ЄДРПОУ 23912896.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 3.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КБ АВІА».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

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

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

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

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділен-
ні Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях за 
адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й 
поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Теа-
тральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для ко-
респонденції (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 
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опублі-
кування інформації про оголошення конкурсу, назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. Києву про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору 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

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Ломоно-
сова, 36

КНУ ім. Т. Шевченка ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

30.09.19

5000

2 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, 
вул. Народно-
го Ополчен-
ня, 9

ДУ «Академія па-
трульної поліції»

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

30.09.19

5000

3 Нежитлове 
приміщення

10,5 м. Київ, просп. 
Академіка 
Глушкова, 9

ДП «Центральна 
учбово-тренувальна 
база по ковзаняр-
ському спорту «Льо-
довий стадіон»

ФОП Пронькі-
на О. В.

30.09.19

5000

4 Нежитлове 
приміщення

15,0 м. Київ, 
вул. Богданів-
ська, 10

ДВНЗ «Київський 
коледж будівництва, 
архітектури та ди-
зайну»

ТОВ «Слален» 31.10.19

5000

5 Нежитлове 
приміщення

37,5 м. Київ, 
вул. Гармат-
на, 53 

Національний авіа-
ційний університет

ФОП Симонен-
ко М. Ю.

31.10.19

5500

6 Нежитлові 
приміщення

118,0 м. Київ, 
вул. М. Гру-
шевського, 7

Міністерство охорони 
здоров’я України

ДП «Електрон-
не здоров’я»

31.10.19

6500
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 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору 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 даху 
та технічно-
го поверху – 
пам’ятка історії 
національного 
значення

10,0 (в 
т. ч. 6,0 
та 4,0)

м. Київ, 
вул. Б. 
Хмельницько-
го / Пушкін-
ська, 5/15-17 
(літ. А, А1, 
А2, А3, А4)

ДП «Національний 
академічний театр 
російської драми 
імені Лесі Українки»

ПрАТ «Київ-
стар»

31.08.19
5000

2 Частина даху та 
технічного по-
верху

13,0 
(в т. ч. 
3,0 та 
10,0)

м. Київ, 
вул. Борща-
гівська, 115

НТУУ «Київський 
політехнічний ін-
ститут ім. І. Сікор-
ського»

ПрАТ «Київ-
стар»

31.08.19
5000

3 Нежитлові 
приміщення та 
асфальтований 
майданчик

783,45 
(в т. ч. 

743,7 та 
39,75)

м. Київ, 
вул. Б. 
Хмельницько-
го, 4

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

ДП «Держ-
вуглепос-
тач»

30.09.19
7500

4 Нежитлове при-
міщення

37,0 м. Київ, 
вул. Б. Грін-
ченка, 1

ДП «Спецагро» ГО «Ана-
літичний 
центр «Мо-
локопро-
дукт»

30.09.19
5000

5 Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

18,24 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
істо рико-куль ту-
рний заповідник

Творчий 
працівник 
Ганжа П. О.

30.09.19
5000

6 Нежитлове при-
міщення

57,9 м. Київ, 
вул. Д. Мак-
кейна, 11

ГУ ДСНС України у 
м. Києві

ФОП 
Лень В. В.

30.09.19
5500

7 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, 
вул. М. Ми-
шина, 15/17

Київський націо-
нальний лінгвістич-
ний університет

ФОП Про-
копен-
ко С. В.

31.08.19
5000

8 Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

16,7 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
істо рико-куль ту-
рний заповідник

Творчий 
працівник 
Гладовська 
Н. В.

30.09.19
5000

9 Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

41,76 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
історико-куль тур-
ний заповідник

Творчий 
працівник 
Ступачен-
ко І. В. 

30.09.19
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 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн

10 Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

17,1 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
істо рико-куль ту-
рний заповідник

Творчий 
працівник 
Гаврил-
ко Н. А.

30.09.19

5000

11 Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

22,7 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
істо рико-куль ту-
рний заповідник

Творчий 
працівник 
Лозов-
ська В. Л.

30.09.19

5000

12 Частина не-
житлових при-
міщень

6,62 м. Київ, 
просп. Від-
радний, 52а

Державний універ-
ситет інфраструк-
тури та технологій

ТОВ «ТЕС-
ТІКС»

30.09.19

5000

13 Нежитлове при-
міщення

68,9 м. Київ, 
вул. Є.Коно-
вальця, 18

ДП «Українська 
студія хронікально-
документальних 
фільмів»

ТОВ 
«Людмила-
Фарм Ко»

30.09.19

5500

14 Частина даху та 
технічного по-
верху

16,0 
(в т. ч. 
6,0 та 
10,0)

м. Київ, 
бульв. Т. 
Шевченка, 16

Міністерство освіти 
і науки України

ПрАТ «ВФ 
Україна»

31.08.19

5000

15 Нежитлові при-
міщення

236,0 м. Київ, 
вул. Е. По-
тьє, 8а

ДП «НДІ «Оріон» ТОВ «НВП 
«Сінко»

30.09.19

6500

16 Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

13,5 м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
істо рико-куль ту-
рний заповідник

Творчий 
працівник 
Соло-
вей О. В.

30.09.19

5000

17 Частина не-
житлового при-
міщення зали 
очікування № 3 

102,7 м. Київ, пл. 
Вокзальна, 1

Відокремлений 
підрозділ вокзал 
станції Київ-
Пасажирський

ФОП Це-
луйко Д. В.

30.09.19

6000

Конкурси відбудуться 30 жовтня 2019 року о 15.00 в Регіо-
наль ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 24 жовтня 2019 року за адре-
сою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 30 жовтня 2019 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

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

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 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 вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Киє ву.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого на-
ведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований май-
данчик є: майданчик.

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

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

Продовження таблиці

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, 
ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 05.09.2019

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення складу площею 
100,0 м2, будівля гаражного боксу площею 21,3 м2 та замощення 
площею 18,7 м2. Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Самохвалов Д. К. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 
3100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 9,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДУ 
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 
по Дніпропетровській області». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. Полігонна (Погребняка), 16. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Київстар». 
Конкурс не відбувся.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДУ «Синельниківська виправна ко-
лонія (№ 94)». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., Синельниківський район, с. Шахтарське, вул. Миру, 7а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ 
«УКРГАЗБАНК». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 
2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 50,0 м2. Ба лан со ут-
римувач: Відділ освіти Синельниківської районної державної адміні-
страції Дніпропетровської області. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Садова, 2г. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
ПрАТ «Київстар». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 
2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 89,0 м2. 
Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лер-
монтова, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – Міське фінансове управління Тернівської міської 
ради. Конкурс не відбувся.

6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 50,0 м2 (у т. ч. 
5,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: Пав-
лоградський міський відділ з обслуговування м. Павлограда та Пав-
лоградського району ГУМВС України в Дніпропетровській області. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Західнодонбаська, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Київстар». Переможець – 
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 158,0 м2 
(у т. ч. 18,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
ДПТНЗ «Дніпровський регіо наль ний центр професійно-технічної 
освіти». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Красно-
пільська, 8б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ТОВ «ПКП «ВІКТОРІЯ». Переможець – ТОВ «Юж-
трансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

8. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 21,0 м2 (у т. ч. 
3,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: ДП 
«Проектний інститут «Дніпродзержинськцивільпроект». Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Запорізька, 20а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль-
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець – ФОП 

Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

9. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 35,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – 
площа загального користування). Ба лан со ут римувач: Дніпровська фі-
лія ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін-
ститут «НДІпроектреконструкція». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Перемо-
жець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
104,18 м2. Ба лан со ут римувач: Кам’янський державний енергетичний 
технікум. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Енергетиків, 36. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Долинець Л. М. 
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

11. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею 53,0 м2 (у т. 
ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: Со-
фіївське міжрайонне управління водного господарства Регіо наль ного 
офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області ДАВР України. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Софіїв-
ський район, смт Софіївка, вул. Меліоративна, 17а. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ 
Україна». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2100,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 40,5 м2 
(у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспор-
ту ім. ак. В. Лазаряна. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ПП «Громадське Харчування Транспортник». Пе-
реможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 79,8 м2 
(у т. ч. допоміжна площа 8,3 м2 – ґанок). Ба лан со ут римувач: Дніпров-
ський державний технічний університет. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Конкурс не відбувся.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 21,75 м2. 
Ба лан со ут римувач: Національна металургійна академія України. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13-15. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник – КП «Ольвія». Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість по-
слуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со-
ут римувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Мака-
рова». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізька, 
16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник – ФОП Єрмашов Д. С. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість 
послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 5,0 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ФОП Іванушкін О. Г. Переможець – ФОП 
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення корпусу № 1 пло-
щею 52,5 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування), частина 

нежитлового приміщення корпусу № 2 площею 5,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – 
площа загального користування), нежитлові приміщення корпусу № 4 
площею 36,9 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування), не-
житлові приміщення корпусу № 7 площею 55,8 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – пло-
ща загального користування), нежитлові приміщення корпусу № 10 
площею 75,1 м2 (у т. ч. 10,6 м2 – площа загального користування). 
Ба лан со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Платник – ФОП Счастна І. Ю. Переможець – 
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 4800,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 101,25 м2 
(у т. ч. 9,2 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Дніпровський політехнічний коледж. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Дніпро, просп. І. Мазепи, 32. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Соколова С. О. Перемо-
жець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк на-
дання послуг (у календарних днях) – 3.

19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 126,8 м2. 
Ба лан со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Платник – ФОП Горпинич А. О. Переможець – 
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 95,7 м2. 
Ба лан со ут римувач: 1935 окремий загін скороченого складу 26 
об’єднаного загону ДССТ. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ПП «ФКМ-2013». Переможець – 
ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 136,84 м2 
(у т. ч. 12,44 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут-
римувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Трак Партс Груп 2013». 
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 1900,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

22. Назва об’єкта оцінки. нежитлове приміщення площею 75,9 м2 
(у т. ч. 6,9 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
ДП «Дніпродіпрошахт». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях. Платник – ФОП Литвинова М. М. Конкурс 
не відбувся.

23. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража (гараж № 17) 
площею 44,6 м2 та частина замощення площею 150,0 м2. Ба лан со ут-
римувач: ДП «Східний ГЗК». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дні-
пропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 1а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ 
«Бджілка Енерджи». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість по-
слуг – 3100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

24. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська по-
літехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. 
Яворницького, 19, корпус № 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лазарєв В. О. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

25. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
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со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська по-
літехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. 
Яворницького, 19, корпус № 7. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лазарєв В. О. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

26. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська по-
літехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. 
Яворницького, 19, корпус № 10. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лазарєв В. О. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

27. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська по-
літехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. 
Яворницького, 19, корпус № 3. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лазарєв В. О. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

28. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 46,65 м2 
(у т. ч. 4,15 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
ДП «Дніпродіпрошахт». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях. Платник – Адвокат Губа Валерія Валеріївна. 
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн., 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

29. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,5 м2. Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний аграрно-
економічний університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Совгіренко 
Г. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

30. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,5 м2. Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний аграрно-
економічний університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Совгіренко 
Г. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

31. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 5,0 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. На-
бережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль-
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ФОП Іванушкін О. Г. Переможець – ФОП 
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

32. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного боксу 
площею 52,9 м2 та замощення площею 5,0 м2. Ба лан со ут римувач: 
ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «ПРОЕКТ 
АС ПЛЮС». Конкурс не відбувся.

33. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 80,8 м2 
(у т. ч. 8,5 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Демидова Н. Б. Переможець – ФОП Куш-
нєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

34. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 108,9 м2. 
Ба лан со ут римувач: КП «Південукргеологія». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Колчанов М. С. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 
2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

35. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 4,0 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Ба лан со-
ут римувач: Дніпровський національний університет імені О. Гончара. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Казакова, 30. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Коломоєць Д. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість по-
слуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

36. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 75,3 м2 
(у т. ч. 14,4 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворниць-
кого, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник – ФОП Хижняк І. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. 
О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

37. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: ре-
зервуар для води з фільтром № 1, контрольно-розподільчий пункт 
РПЗО 10 кВт, резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна 
насосна станція. Ба лан со ут римувач: ТОВ «Хлібзавод № 3» (код за 
ЄДРПОУ 34984708). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропе-
тровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Індустрі-
альна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіо наль-
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Дата оцінки – 31.08.2019. Переможець – ФОП 
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 4200,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

38. Назва об’єкта оцінки: обладнання, устаткування та інше рухоме 
майно у кількості 30 одиниць, яке входить до складу єдиного майно-
вого комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш». 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Коломойцівська, 25. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукці-
оні. Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 
31.08.2019. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 
2500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

39. Назва об’єкта оцінки: дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий). 
Ба лан со ут римувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбі-
нат» (код за ЄДРПОУ 00191000). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для привати-
зації шляхом продажу на електрон ному аукціоні. Замовник/платник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Дата оцінки – 31.08.2019. Переможець – 
ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 9300,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

40. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі (літера А-5) загаль-
ною площею 7,34 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запо-
ріжжя, вул. Добролюбова, 10. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Ба лан-
со ут римувач: Запорізький національний університет. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство 
«Київстар». Дата оцінки – 31.08.2019. Конкурс не відбувся.

41.Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх двоповер-
хової будівлі учбового корпусу нежитлові приміщення (літера А-2, 
приміщення № 54, № 55, № 56) загальною площею 46,3 м2. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ми-
хайла Грушевського, буд. 19. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Ба лан со-
ут римувач: Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник: ФОП Кузьмин О. В. Дата оцінки – 31.08.2019. Перемо-
жець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 1200,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 4.

42.Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 4 (у складі час-
тини приміщення № 2 площею 9,0 м2, приміщень № 3, № 4) загаль-
ною площею 25,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-4), 
реєстровий номер 02070849.13.КМФХЧХ003. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 64. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Ба лан со ут римувач: Національний університет «Запорізька 
політехніка». Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП 
Макаренкова Т. М. Дата оцінки – 31.05.2019. Переможець – ТОВ 
«Еліт-Експерт». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 4.

43. Назва об’єкта оцінки. нежитлове приміщення № 26 загальною 
площею 377,3 м2 першого та другого поверхів будівлі (Літ. А-11). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики 
у Запорізькій області. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник: Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (робо-
тодавців) «Потенціал». Дата оцінки – 31.08.2019. Переможець – ТОВ 
«Еліт-Експерт». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 4.

44. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 426, 427 
загальною площею 30,9 м2 четвертого поверху будівлі корпу-
су А (Літ. А-6). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Патріотична,74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати 
з метою укладання договору оренди. Ба лан со ут римувач: ДП «Укра-
їнський науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та 
феросплавів». Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ 
«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЛТД». Дата оцінки – 31.08.2019. 
Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк на-
дання послуг (у календарних днях) – 4.

45. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно бази відпо-
чинку «Дельфін» загальною площею 682,2 м2, у складі: будинку для 
охорони Літ. А-1, інв. № 48, площею 12,1 м2; спального корпусу Літ. 
В-1, інв. № 50, площею 402,6 м2; будинку для відпочинку Літ. Г-1, інв. 
№ 80, площею 33,1 м2; будинку для відпочинку Літ. Г1 -1, інв. №83, 
площею 33,1 м2; будинку для відпочинку Літ. Г2 -1, інв. № 84, площею 
33,1 м2; будинку для відпочинку Літ. Г3 -1, інв. № 86, площею 33,1 м2; 
будинку для відпочинку Літ. Г4-1, інв. № 78, площею 33,1 м2; кухні Літ. 
Д-1, інв. № 77, площею 29,8 м2; павільйону Літ. Б-1, інв. № 75, площею 
72,2 м2; комплексної трансформаторної підстанції № 1, інв. № 645 (у т. 
ч. трансформатор ТМ-400/10, інв. № 646; трансформатор ТНГ – 40/10, 
інв. № 647). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимів-
ський р-н, смт Кирилівка, Коса Пересип, 44. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством 
із суб’єктом підприємницької діяльності. Ба лан со ут римувач: ДП «За-
порізький автомобільний ремонтний завод». Замовник – Регіо наль не 
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: ФОП Бєллон К. В. Дата оцінки – 31.08.2019. Пере-
можець – ТОВ «Незалежна експертиза власності». Вартість послуг – 
9000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

46. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика площею 
14,0 м2 та частина майданчика димової труби котельні Інгульської 
шахти площею 3,0 м2. Ба лан со ут римувач: державне підприємство 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопа-
лимівка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата 
оцінки – 31.07.2019. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Переможець – ТОВ 
«Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг – 2550,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

47. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,82 м2. 
Ба лан со ут римувач: Головне управління ДФС у Кіровоградській 
області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 
смт Новгородка, вул. Криворізька, 10. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку 
розміру орендної плати. Дата оцінки – 31.08.2019. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник ФОП Самиляк Т. С. Переможець – ФОП 
Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1590,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 2.

48. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: державне підприємство «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат». Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки – 31.08.2019. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – КОД АБ «Укргаз-
банк». Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 1965,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

49. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: державне підприємство «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки – 31.08.2019. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – КОД АБ «Укргаз-
банк». Переможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1590,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.

50. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 5,48 м2. Ба лан со ут римувач: державне підприємство «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шах-
тарська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата 
оцінки – 31.08.2019. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Пере-
можець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1590,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 12.09.2019

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
3,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 площа загального користування). Балансоутри-
мувач: «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, 
смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник – АТ «Ощадбанк» філія-Дніпропетровське обласне 
управління АТ «Ощадбанк». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». 
Вартість послуг – 2750,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення виробничого цеху 
площею 810,3 м2 та замощення площею 30,0 м2. Балансоутримувач: 
Головне управління Національної поліції України в Дніпропетров-
ській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. 
Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Себесевич З. Ф. Переможець – ФОП Данильченко 
В. В. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 112,3 м2 
(у т. ч. 15,2 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: 
ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Попова І. В. Переможець – 
ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 99,7 м2 
(у т. ч. 2,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: 
ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Маркова О. В. 
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2380,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 180,95 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню підпри-
ємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. 
Поштовий, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
ФОП Негода В. В. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість по-
слуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 72,3 м2. 
та частина стіни площею 1,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький 
економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. Вадима Гетьмана». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП «Автошкола Май-
стер Клас». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі навчального корпусу № 1 площею 6,0 м2 та частина не-
житлового приміщення на четвертому поверсі навчального корпусу 
№ 2 площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний 
університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПП «Громадське 
Харчування Транспортник». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». 
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 39,7 м2 (у 
т. ч. 5,3 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДП 
«Придніпровський експерно-технічний центр Держпраці». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Казакова, 3. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Редакція журналу «Тех-
нополіс». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 
2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 177,0 м2. 
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної осві-
ти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Харківська, 3. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ГО «Дніпровська 
спілка професійного навчання». Переможець – ТОВ «Атлант плюс 
2018». Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 42,1 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Український інститут по проектуванню ме-
талургійних заводів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Воскресенська (Леніна), 8-10. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник – ТОВ «Міккі Рітейл». Переможець – ТОВ «Експерт-
Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 3.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 60,0 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пр. Гага-
ріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – КПНЗ 
«Мала академія наук учнівської молоді» ДОР». Переможець – ТОВ 
«Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова 
у м.  Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврій-
ський, буд. 6, кв. 1, кв. 2. Балансоутримувач: ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661, 
в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 
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прийнято рішення про приватизацію

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 09.10.2019 № 12/01-133-РП прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – не-
житлових будівель (літ. Б-2 – 702,1 м2 разом з прибудовами літ. БІ -2, 
б-1, бІ-1 та ґанками літ. б, бІ; літ. В-1 – 76,2 м2) за адресою: м. Дніпро 
вул. Коксохімічна, 3, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод» (код за ЄДРПОУ 05393122).

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 09.10.2019 № 12/01-134-РП прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу балансоутримувачем об’єкта державної власності – 
будівлі поліклініки літ. А-2 площею 1195 м2 (у т. ч. прибудови літ. АІ – 
1, літ. АІІ -1, тамбур літ. а-1, огорожа № 1-2, сходи № 3, підпірна стіна 
№ 4, мостіння літ. І-ІІІ) разом з групою інвентарних об’єктів у кількості 
9 одиниць, а саме: 4 кондиціонери БК-1500 (інв. № 20839 – 20842),  
3 люстри (інв. № 11813-11815), автомат газводи (інв. № 22448), го-
динник «Електроніка-706» (інв. № 55070) за адресою: м. Дніпро,  
вул. Коксохімічна, 3, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод» (код за ЄДРПОУ 05393122).

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
07.10.2019 № 0046-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності, окремого майна – авто-
мобіля ЗАЗ 110557, рік випуску 2006, колір білий, номер кузова 
Y6D11055760038668 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Промислова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, 
балансоутримувач – відсутній. 

  
  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
07.10.2019 № 0047-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності, окремого майна – автомобіля 
ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску 1992, колір синій, номер шасі 3265378 
(місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-
лова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутриму-
вач – відсутній. 

  
  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
07.10.2019 № 0048-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації державної власності, окремого майна – автомобіля – 
самоскида ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), рік випуску 1988, колір синій, номер 
шасі 2758578 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Промислова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балан-
соутримувач – відсутній. 

  
  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
09.10.2019 № 0054-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації державної власності, окремого майна – автомобіль-
тягач МАЗ 54328 (V-14860), рік випуску 1992, колір білий, номер шасі 
ХТМ543280N0000864 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Промислова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, 
балансоутримувач – відсутній.

  

  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
09.10.2019 № 0055-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності, окремого майна – напів-
причіп МАЗ 93802, рік випуску 1993, колір зелений, номер шасі 
ХТМ93802N0000613 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Промислова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, 
балансоутримувач – відсутній.

  
  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
09.10.2019 № 0056-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності, окремого майна – напів-
причіп МАЗ 93971, рік випуску 1984, колір синій, номер шасі 84314 
(місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промис-
лова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач –  
відсутній.

  
  Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державно-
го майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях від 09.10.2019 № 0057-О прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації державної власності, окремого май-
на – автомобіль ГАЗ 33021-212, рік випуску 2005, колір синій, номер 
кузова 33020050292178, номер шасі Х9633021052036970 (місцез-
находження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 
13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач –  
відсутній.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 03.10.2019 № 145 внесено зміни до наказу регіонального відді-
лення №101 від 19.03.2019 «Про прийняття рішення про приватиза-
цію об’єкта малої приватизації», а саме: визначено спосіб продажу 
об’єкта малої приватизації – будинку трансформаторної підстанції 
(літер Ц-1) загальною площею 35,6 м2 за адресою: Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Боженка, 34, аукціон з умовами.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
09.10.2019 № 00968 прийнято рішення про приватизацію об'єкта дер-
жавної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – бу-
дівлі диспетчерської загальною площею 50,4 м2 за адресою: Львівська 
область, м. Самбір, вул. Шевченка, 59, що перебуває на балансі Сам-
бірського управління водного господарства, код ЄДРПОУ 01034120, 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. 

  
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
11.09.2019 № 00980 прийнято рішення про приватизацію об'єкта дер-
жавної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – cклад 
(зерносклад, літ. А, площею 1217,5 м2; натяжна, літ. Б, площею 12,8 м2) 
за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Федорова, 21/8, 
що перебуває на балансі ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів», 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
11.10.2019 № 00995 прийнято рішення про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації державної власності: окремого майна – нежитлового 
вбудованого приміщення № 54 площею 6,7 м2 на першому поверсі 
будівлі за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 
1, що перебуває на балансі Миколаївської районної державної адмі-
ністрації Львівської області (код за ЄДРПОУ 04056339), шляхом про-
дажу на аукціоні без умов.

  
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
11.10.2019 № 00996 прийнято рішення про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації державної власності: окремого майна – нежитлового 
вбудованого приміщення № 53 площею 1,5 м2 на першому поверсі 
будівлі за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 
1, що перебуває на балансі Миколаївської районної державної адмі-
ністрації Львівської області (код за ЄДРПОУ 04056339), шляхом про-
дажу на аукціоні без умов. 

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 10.10.2019 № 715 
прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу окремого май-
на, що не увійшло до статутного капіталу АТ «МОТОР СІЧ», у кількості 
п’ятсот сорок одна одиниця за адресою: Сумська область, м. Лебедин, 
вул. Грушева, 18, що обліковується на балансі АТ «МОТОР СІЧ» (код за 
ЄДРПОУ 14307794).

19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля-
хом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із 
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 
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. Замовник/Платник: РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата 
оцінки – 30.06.2019. Переможець – ФОП Крот А. В. Вартість послуг – 
7500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 25.

13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт неза-
вершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енер-
годар, БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізь-
ка обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8. Балансоутримувач: 
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 
код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична 
станція» код ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцін-
ки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні 
з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. 
БД-14/ (1 черга): БД-14: Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. 
а1; ґанок – Літ. а2; прибудова Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; 
підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 – мс. Замовник/Платник: РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата 
оцінки – 30.06.2019. Переможець – ФОП Крот А. В. Вартість послуг – 
7500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 25.

14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт неза-
вершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова у м. Енер-
годар. БД-15/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. Балансоутримувач: ДП 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» код ЄД-
РПО 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція» код 
ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація 
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із 
зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): мало-
поверхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга): БД-15: 
Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2; прибу-
дова Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда 
по Літ. А-1 – мс. Замовник/Платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки –30.06.2019. 
Переможець – ФОП Крот А. В. Вартість послуг – 7500,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 25.

15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2, 7, 8, 9 та 
частини приміщень спільного користування № 1, 3, 4 площею 7,35 м2 
першого поверху будівлі гуртожитку (літер А-9), реєстровий номер 
02543845.1.ЧРИАЯГ002, загальною площею 79,05 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Дніпрорудне, просп. 
Ентузіастів,15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач: Дер-
жавний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: ФОП Опанасенко Ю. А. Дата оцінки – 
31.07.2019. Переможець – ФОП Гапотченко А. М. Вартість послуг – 
2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

16. Назва об’єкта оцінки: тамбури II, III, нежитлові приміщення 
№ 16, 17, з № 20 по № 23 площею 101,90 м2 одноповерхової бу-
дівлі (Літ. Оо), реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ772, та не-
житлові приміщення № 106, 108, 109 площею 9,90 м2 першого 
поверху чотириповерхової будівлі (літ. Ааа1), реєстровий номер 
38727770.1.АААИБЕ743, загальною площею 111,80 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горь-
кого, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач: Бердян-
ська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: ФОП Стерлікова Т. М. Дата оцін-
ки – 31.05.2019. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 
2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 188,0 м2. Балансоутримувач: Устинівський виправний центр 
Управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоград-
ській області (№ 37). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоград-
ська обл., Устинівський район, с. Інгульське, вул. Центральна, 5. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки – 30.09.2019. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: Державне підприємство «Сільськогос-
подарське підприємство Державно-кримінальної служби України (№ 
37)». Переможець – ПП «МКЦ «Паритет». Вартість послуг – 1990,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
144,0 м2. Балансоутримувач: Управління поліції охорони у Кіровоград-
ській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру 
орендної плати. Дата оцінки – 30.09.2019. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: 
КУ «Олександрійський районний центр із обслуговування закладів 
освіти». Переможець – ПП «МКЦ «Паритет». Вартість послуг – 1990,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

19. Назва об’єкта оцінки: окреме майно, що не увійшло до статут-
ного капіталу ПАТ «МОТОР СІЧ» у кількості п’ятнадцять тисяч шістсот 
сімдесят чотири одиниці. Балансоутримувач: ПАТ «МОТОР СІЧ», код 
за ЄДРПОУ 14307794. Мета проведення незалежної оцінки: прива-
тизація шляхом викупу. Дата оцінки – 31.08.2019. Замовник/Плат-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та 
споруд, необоротні активи суб’єкта господарювання. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 190,0 тис. грн. 
Переможець – ТОВ Центр «Бізнесінформ» Вартість послуг – 86000,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 20.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 18.09.2019

Об’єкти оренди.
1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 16,9 м2 на 

першому поверсі будівлі гуртожитку № 9. м. Львів, вул. Лукаша, 2. Мета 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ПП «Експерт-
Центр». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1200 грн.

2. Частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною 
площею 60,0 м2. Львівська обл., Сокальський р-н, м. Угнів, вул. Б. 
Хмельницького, 8. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д, 
вартість робіт – 1900 грн.

3. Частина даху адміністративної будівлі загальною площею 
80,0 м2. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець – ФОП Горбачов В. А. 
Термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2400 грн.

4. Частина нежитлового вбудованого приміщення № 1 на першому 
поверсі будівлі кузні загальною площею 100,0 м2. м. Львів, вул. Шев-
ченка, 116. Мета оцінки – продовження договору оренди. Перемо-
жець – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д, 
вартість робіт – 1180 грн.

5. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 103,8 м2 
на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Кривоноса, 4а. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець – ПП «Леда». Термін 
виконання робіт – 3 к/д, вартість робіт – 1500 грн.

6. Будівля магазину № 30 загальною площею 154,7 м2. Львівська 
обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 17а. Мета оцін-
ки – укладення договору оренди. Переможець – ТзОВ «ЛьвівЮр Аудит-
Консалтинг». Термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1700 грн.

7. Вбудовані нежитлові приміщення площею 181,4 м2 на цокольно-
му поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець – ПП «Левковичі». Термін 
виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1030 грн.

8. Котельня літ. «К-1» площею 54,7 м2, склад літ. «О-1» площею 
242,9 м2, малярка літ. «Н-1» площею 463,7 м2, навіс літ. «П-1» пло-

щею 456,4 м2, виробничий будинок літ. «З-2» площею 1348,7 м2, 
загальною площею 2566,4 м2. м. Львів, вул. Личаківська, 150. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – ТзОВ «Націо-
нальна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д, вар-
тість робіт – 1050 грн.

9. Частина вбудованого приміщення (поз. 9’ за планом) площею 
15,5 м2 на першому поверсі адмінбудинку відділення «Чоп» філії УДП 
«Укрінтеравтосервіс – Закарпаття». Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець – ФОП Мицьо І. В. Термін ви-
конання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 2000 грн.

По об’єкту: частина будівлі ПС шахти № 4 площею 74,9 м2 за 
адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1в 
відповідно до п. 8 розділу III Положення конкурс вважається таким, 
що не відбувся.

Об’єкти приватизації.
1. Готель «Лісова пісня» (будівля готелю) загальною площею 

5774,7 м2. Волинська обл., м. Ковель, бульв. Лесі Українки, 12. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його при-
ватизації шляхом викупу. Переможець – ТзОВ «Західна українська 
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 4 к/д, вартість 
робіт – 1200 грн.

2. Готель «Світязь» (будівля готелю) загальною площею 7896,4 м2. 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 
викупу. Переможець – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання ро-
біт – 4 к/д, вартість робіт – 1200 грн.


