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результати продажу об’єктів малої приватизації

апарат ФонДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на елект рон ному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього державно-
го торговельного підприємства «Гудок» за адресою: м. Київ, вул. Аеродромна, 14 
приватизовано фізичною особою – Гродом Іваном Михайловичем. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 13 920 120,00 грн (тринадцять мільйонів дев’ятсот 
двадцять тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 2 320 020,00 
грн (два мільйони триста двадцять тисяч двадцять гривень 00 копійок).

вінницьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

Окреме майно – будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Гонорівське», за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, 
с. Гонорівка, вул. Центральна, 2. Приватизовано шляхом продажу на елект рон ному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій фізичною особою – Гуркало Оксаною Миколаївною за ціною 
5176,50 грн (п’ять тисяч сто сімдесят шість грн 50 коп.), у тому числі ПДВ – 862,75 грн 
(вісімсот шістдесят дві грн 75 коп.).

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні  
за методом покрокового зниження стартової ціни  
та подальшого подання цінових пропозицій

Регіональним відділенням укладено з фізичною особою – Юрченком Анатолієм 
Анатолійовичем договір купівлі-продажу одноповерхової будівлі літ. «Б» (колишня 
лазня), яка має приміщення з № 1 до № 87, загальною площею 761,6 м2, що роз-
ташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Моло-
діжна, 12. Ціна продажу об’єкта – 3 877,85 грн, у тому числі ПДВ – 646,31 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпро-
петровській області від 08.02.2019 № 12/01-06-ЗВП затверджено результати про-
дажу об’єкта малої приватизації – будівля майстерень літ. Е-2 площею 1 353,8 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-
підпільників (Дзержинського), 1е. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аук-
ціоні з умовами покупцем – юридичною особою – ТОВ «Євромоноліт Строй». Ціна 
продажу – 3 013 405,20 грн, у тому числі ПДВ – 502 234,20 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській області від 08.02.2019 № 12/01-07-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-
підпільників (Дзержинського), 1ж. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні 
з умовами покупцем – юридичною особою – ТОВ «Абсолют Сітті». Ціна продажу – 
420 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 70 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській області від 08.02.2019 № 12/01-05-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного під-
приємства «Державна інспекція по якості залізних руд» (код за ЄДРПОУ 00193772), 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Старо-
ярмаркова, 35. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами по-
купцем – юридичною особою – ТОВ «ТРАВЕРС – КР». Ціна продажу – 1 502 400,00 
грн, у тому числі ПДВ – 250 400,00 грн.

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2 за адресою: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а, що обліковується на балансі Дер-
жавної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» (код ЄДРПОУ 38531102), приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою – Герасименко Ю. М. за 96 134,40 
грн, у тому числі ПДВ – 16 022,40 грн.

лУГансьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV, б, бІ)  
загальною площею 362,1 м2, склад метанолу (літ. В, в-вII) загальною площею 6,8 м2 
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д, 9/2 (балан-

соутримувач відсутній). Приватизовано шляхом продажу на елект рон ному аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій фізичною особою – Юрченком Анатолієм Анатолійовичем за 6 345,60 
грн (шість тисяч триста сорок п’ять гривень 60 копійок), у тому числі 1057,60 грн 
(одна тисяча п’ятдесят сім гривень 60 копійок).

оДесьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – 49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 
350 м2, що розташована за адресою: м. Одеса, Французський бульвар, буд. 85/5 та 
орендується ТОВ «Драйв-Ін», приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 
ТОВ «Драйв-Ін» (ЄДРПОУ 20984139) за ціною 5044773,00 (п’ять мільйонів сорок 
чотири тисячі сімсот сімдесят три) грн без ПДВ, крім того ПДВ – 1008954,60 (один 
мільйон вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн 60 коп.) грн.

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – вбудовані нежитлові примі-
щення громадського призначення в літ. «А-5» загальною площею 271,3 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Роллана Ромен, 9 приватизовано шляхом викупу юри-
дичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «РОМВЕЙ» за ці-
ною 1360219,20 грн (один мільйон триста шістдесят тисяч двісті дев’ятнадцять 
гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 226703,20 грн (двісті двадцять шість тисяч 
сімсот три гривні 20 коп.).

ЧерКасьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 
(20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15) приватизо-
вано фізичною особою – Кравченко Василем Григоровичем, який визнаний пере-
можцем аукціону в елект рон ній формі за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 6 394 грн 50 коп., у тому числі 
ПДВ – 1 065 грн 75 коп.

ЧерніГівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – незавершене будів-
ництво цегельного заводу за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 
94. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, – 
Лесенком Володимиром Володимировичем за ціною 198 000 (сто дев’яносто вісім 
тисяч) грн, у т. ч. ПДВ – 33000 (тридцять три тисячі) грн.

продаж об’єктів малої приватизації

волинсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – пакет акцій ПАТ «Оснастка» 
розміром 50,0055% за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Луцька, 25

1. Інформація про об’єкт малої приватизації:

Най менування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: h   
пакет акцій ПАТ «Оснастка» розміром 50,0055%  
за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05797977.
Розмір статутного капіталу товариства та кількість акцій, запропонованих до 

продажу: розмір статутного капіталу – 73705,270 тис. грн, кількість акцій, запро-
понованих до продажу, – 147426647 шт., що становить 50,0055 %.

Середньооблікова чисельність працівників: 31.
Основна номенклатура продукції (послуг, робіт): надання в оренду й експлуата-

цію власного нерухомого майна.
Інформація про обсяг виробленої продукції (робіт, послуг): за І півріччя 2017 

року – 1933 тис. грн, за І півріччя 2018 року – 1940 тис. грн.
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Основні показники господарської діяльності  
за останніх три роки та за останній звітний період

Показник І півріччя 
2018 року 2017 рік 2016 рік 2015 рік

Чистий дохід від реалізації продукції 1845 3996 4710 3717
Чистий фінансовий результат 
(прибуток+, збиток-), тис. грн 

-2 -1255 -47 -887

Дебіторська заборгованість, тис. грн 938 995 800 981
Кредиторська заборгованість, тис. грн 5821 6224 5669 5910
Вартість активів, тис. грн 55205 55612 56317 56610

Інформація про земельні ділянки: площа земельної ділянки ПАТ 
«Оснастка» становить 5100 м2.

Відомості про будівлі і споруди:
адміністративно-побутовий корпус – 55802 м2;
виробничий корпус – 16000 м2;
будівля КПП – 9,5 м2;
будівля складу реагентів «С-1» – 1142,8 м2;
депо електрокар «Т-2» – 3392,6 м2;
будівля ГРП «У-1» – 39,8 м2;
будівля інформаційна – 558 м2;
будинок барачного типу – 185,8 м2.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище, утворення й розміщення відходів: немає.
2. Інформація про аукціон:

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект рон-
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: 18 березня 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється елект рон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення елект рон 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 елект рон ною 
торговою системою для кожного елект рон ного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
елект рон ного аукціону.

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

Приватизація пакета акцій ПАТ «Оснастка» розміром 50,0055% 
за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25 здій-
снюється відповідно до Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» та Порядку проведення елект рон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432.

Покупець пакета акцій повинен відповідати вимогам, передба-
ченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального 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 безпосеред-
нє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у роз-
мірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків 
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господа-
рювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або 
структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на 
концентрацію).

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на кон-
центрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції.

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

продаж на аукціоні – 36856661,75 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18428330,86 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18428330,86 грн.
Розмір гарантійного внеску елект рон ного аукціону для кож

ного із способів:
продаж на аукціоні – 3685666,16 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1842833,09 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1842833,09 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
збереження видів діяльності підприємства: виробництво машин 

і устаткування; виробництво інших металевих баків, резервуарів і 
контейнерів; механічне оброблення металевих виробів; надання в 
оренду і експлуатацію власного нерухомого майна, протягом 24 мі-
сяці від дати переходу права власності на пакет акцій;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи по-
купця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на під-
ставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю 
України або вчинення працівником дій, за які законодавством перед-
бачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 12 мі-
сяців від дати переходу права власності на пакет акцій;

погашення простроченої кредиторської заборгованості протягом 
12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій.
Додаткова інформація:

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів елект рон 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);

проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством – 
емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій такого то-
вариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-
продажу може здійснюватись виключно за попередньою згодою 
органу приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 16.30, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.30. Відповідальна особа: генеральний ди-
ректор ПАТ «Оснастка» Марчук В. В., тел. 0975740098

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, 
час роботи служби організації аукціону: Регіональне відділення 
Фонду по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 
17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька На-
талія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса елект рон ної пошти: 
ocenka_07@spfu.gov.ua.

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

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду по Волинській області від 
11.02.2019 № 65.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон
ній торговій системі: UAARP201807250001251.

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 24 ка-
лендарних дні від дати опублікування інформаційного повідомлення 
елект рон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 368566,62 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 184283,31 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 184283,31 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій на-

водяться посилання на веб-сторінки операторів елект рон ного 
майданчика, які мають право використовувати елект рон ний май-
данчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/.

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – об’єкта незавершеного будівництва – готельний 
комплекс, розташований за адресою: Донецька область, 
Мангушський район, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94а, 
який обліковується на балансі Національного банку України

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Най менування об’єкта приватизації: h  готельний комплекс.
Місцезнаходження: Донецька область, Мангушський район, с. Бі-

лосарайська Коса, вул. Безуха, 94а.
Най менування балансоутримувача: Національний банк України.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: згідно з інформацією з Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка від 
06.02.2019) об’єкт незавершеного будівництва – готельний комп-
лекс, розташований за адресою: Донецька область, Мангушський 
район, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94а. Право власності на 
об’єкт нерухомості зареєстровано за Національним банком України, 
код ЄДРПОУ 00032106;

Загальна площа об’єкта 471,3 м2, житлова площа 160,9 м2, буді-
вельна готовність – 61%;

фундамент будови та підлога – бетонні; перекриття та дах – залізо-
бетонні плити; стіни – шлакоблок, облицьований цеглою. Усередині 
будівля розділена перегородками з цегли та шлакоблоків. Віконні та 
міжкімнатні блоки відсутні. Між поверхами є металеві сходи зі сліда-
ми іржі. Будь-яке обладнання та служби у будівлі відсутні. Рік початку 
будівництва за даними технічного паспорта – 1993. Будівельні роботи 
не проводяться більше 15 років.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: об’єкт розташований на земель-

ній ділянці площею 0,1593 га (державний акт на право постійного 
користування землею № 47 від 25.04.2000 виданий Мелекінською 
сільською радою).

Державна реєстрація земельної ділянки не здійснювалась. Цільо-
ве призначення ділянки: для будівництва готелю.
2. Інформація про аукціон:

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект рон-
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 приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 25 березня 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється елект рон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення елект рон 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).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в елект рон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів елект рон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати елект рон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): встановлюється елект рон ною торговою системою для 
кожного елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення елект рон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється елект рон ною торговою системою для кожного 
елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення елект рон 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 – 100 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

50 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску елект рон ного аукціону для кож

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 10 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

5 000,00 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 000,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до Покупця 
права власності на об’єкт приватизації;

завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в 
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» протягом двох років з дати державної 
реєстрації права власності за покупцем з можливою зміною його 
первісного призначення.
4. Додаткова інформація:

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами елект рон них майдан
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів елект рон 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 15.00 в робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, 
Мангушський район, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94а. Об’єкт 
не огороджено, доступ до будівлі обмежено, телефон для контактів 
(095) 204 58 04.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харків-
ська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Росік Олена Сер-
гіївна, тел. (057) 700-03-14, адреса елект рон ної пошти: donetsk@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 11.02.2019 № 00120.

Унікальний код в елект рон ній торговій системі: 
UAARP201807260000742.
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 
елект рон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 1 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – клуб за адресою: 
Донецька область, м. Торецьк, смт Курдюмівка, 
вул. Керамічна, 2б, що обліковується на балансі 
ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів»

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Най менування об’єкта приватизації: h  клуб.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Торецьк, смт Курдю-

мівка, вул. Керамічна, 2б.
Най менування балансоутримувача: ПрАТ «Курдюмівський завод 

кислототривких виробів» (код ЄДРПОУ 00293545).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 84571, 

Донецька область, Бахмутський р-н, с-ще Опитне, вул. Київська, 5. 
Контактний тел.: 050 423-28-83; е-mail: kzki@ukr.net.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 
розташований об’єкт:

інформація про об’єкт: до складу об’єкта входять: приміщення клу-
бу, рік побудови – 1953, розташоване на 1-му поверсі 2-поверхового 
житлового будинку, фундамент бутовий, стіни – цегла, покрів-
ля – шифер, перебуває в незадовільному стані; кінообладнання 
ПКІН№ 009422, рік випуску – 1984; кінообладнання ПКІН № 006741, 
рік випуску – 1984; підсилювальна установка «Гармонія», рік випус-
ку – 1983.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не ви-

ділена та не сформована відповідно до законодавства України.
2. Інформація про аукціон:

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект рон-
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 приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 25.03.2019. Час проведення 

аукціону встановлюється елект рон ною торговою системою відповід-
но до вимог Порядку проведення елект рон 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).
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Місце проведення: аукціони будуть проведені в елект рон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів елект рон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати елект рон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): встановлюється елект рон ною торговою системою для 
кожного елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення елект рон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється елект рон ною торговою системою для кожного 
елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення елект рон 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 – 94 580,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

47 290,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій –47 290,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску елект рон ного аукціону для кож

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 9458,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

4729,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4729,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
об’єкт приватизації може бути перепрофільований;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по До-
нецькій області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-
культурного призначення – клуб за адресою: Донецька область, 
м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б, у розмірі 7440 грн 
(сім тисяч чотириста сорок гривень).
4. Додаткова інформація:

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами елект рон них майдан
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів елект рон 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 в робо-
чі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька об-
ласть, м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б, телефон: 
050 423-28-83

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська 
область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Попова Оксана Вікто-
рівна, тел. (057) 700-03-14, адреса елект рон ної пошти: donetsk@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 08.02.2019 № 00117.

Унікальний код в елект рон ній торговій системі:
UAARP201807260000922.
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 
елект рон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 945,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 472,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 472,90 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць 
за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н 
Шахтарський, 28а (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Най менування об’єкта приватизації: h  кінотеатр на 500 місць.
Місцезнаходження: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н 

Шахтарський, 28а.
Най менування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балан-

соутримувач відсутній.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 
розташований об’єкт:

інформація про об’єкт: ОНБ повернуто у державну власність за 
рішенням суду. Згідно з технічним паспортом на об’єкт незаверше-
ного будівництва – кінотеатр на 500 місць є двоповерховою цегляною 
будівлею площею 1246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами 
площею 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2, початок будівництва – 1986 р. Консер-
вація ОНБ не проводилась. Фундамент – залізобетонні блоки; пере-
криття – залізобетонні плити;стіни – цегляні, місцями руйнування 
верхнього шару цегли та часткове руйнування зовнішніх несучих 
стін. Внутрішнє оздоблення відсутнє. Вікна та двері відсутні. Інже-
нерні комунікації – відсутні. Покрівля рулонна. Відсоток будівельної 
готовності ОНБ – 53 %, відсоток зносу – 40 %. Об’єкт приватизації 
розташований у житловому кварталі міста Покровськ, поруч проля-
гають внутрішньоквартальні асфальтовані шляхи.

Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
07.06.2018 № 126651346.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій роз-

ташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвою-
вався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. 
Відповідно до статей 19, 38 Земельного кодексу України земельна 
ділянка має статус земель комунальної власності житлової та громад-
ської забудови, що перебувають в запасі, відомості про обмеження 
та обтяження відсутні.
2. Інформація про аукціон:

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект рон-
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 приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 березня 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється елект рон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення елект рон 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).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в елект рон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів елект рон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати елект рон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): встановлюється елект рон ною торговою системою для 
кожного елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення елект рон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється елект рон ною торговою системою для кожного 
елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення елект рон 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 – 3 127 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

1 563 500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 563 500,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску елект рон ного аукціону для кож

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 312 700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

156 350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 156 350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до покупця 
права власності на об’єкт приватизації;

завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в 
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» протягом трьох років з дати державної 
реєстрації права власності за покупцем з можливою зміною його 
первісного призначення;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по До-
нецькій області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незаверше-
ного будівництва – кінотеатр на 500 місць за адресою: 85307, Доне-
цька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 28а, у розмірі 7000,00 грн 
(сім тисяч гривень 00 коп.).
4. Додаткова інформація:

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами елект рон них майдан
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533

Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів елект рон 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: балансоутримувач від-
сутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., м. По-
кровськ, мкр-н Шахтарський, 28а.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська 
область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій Оксана Олексан-
дрівна, тел. (057) 700-03-14, адреса елект рон ної пошти: donetsk@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 11.02.2019 № 00122.

Унікальний код в елект рон ній торговій системі: 
UAARP201807260000022.
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 
елект рон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 31 270,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 635,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 635,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – прибудований магазин 
до 75-квартирного житлового будинку № 2 за адресою: 
85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, 
вул. Кошового, 3-Б (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Най менування об’єкта приватизації: h  прибудований 
магазин до 75квартирного житлового будинку № 2.
Місцезнаходження: 85772, Донецька обл., Волноваський р-н, 

смт Донське, вул. Кошового, 3-Б.
Най менування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балан-

соутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: ОНБ повернуто у державну власність за 

договором про розірвання договору купівлі-продажу. Згідно з тех-
нічним паспортом на об’єкт незавершеного будівництва – прибу-
дований магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2 одно-
поверховий цегляний загальною площею 396 м2. Консервація ОНБ 
не проводилась;

фундамент – залізобетонні блоки; стіни – цегляні, місцями на-
скрізні тріщини; внутрішні перегородки – цегляні, випадання та руй-
нування цегли, місцями повне руйнування перегородок. Внутрішнє 
оздоблення відсутнє. Вікна та двері відсутні. Комунікації не підве-
дені. Покрівля відсутня. Відсоток будівельної готовності ОНБ згідно 
з технічним паспортом – 40 %. Об’єкт приватизації розташований 
у житловому кварталі смт Донське, під’їзні шляхи до об’єкта з твер-
дим покриттям.

Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
від 18.06.2018 № 127916070.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій роз-

ташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвою-
вався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. 
Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну 
власність не передавалась.
2. Інформація про аукціон:

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект рон-
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 приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 березня 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється елект рон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення елект рон 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).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в елект рон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів елект рон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати елект рон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціон-
них пропозицій): встановлюється елект рон ною торговою систе-
мою для кожного елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елект рон ного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється елект рон ною торговою системою для кожного 
елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення елект рон 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 – 202 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

101 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску елект рон ного аукціону для кож

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 20 200,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

10 100,00 грн;
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продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 100,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до покупця 
права власності на об’єкт приватизації;

завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в 
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» протягом трьох років з дати державної 
реєстрації права власності за покупцем з можливою зміною його 
первісного призначення;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по До-
нецькій області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незаверше-
ного будівництва – прибудований магазин до 75-квартирного житло-
вого будинку № 2 за адресою: 85772, Донецька обл., Волноваський 
р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3-Б, у розмірі 6300,00 грн (шість 
тисяч триста гривень 00 коп.).
4. Додаткова інформація:

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами елект рон них майдан
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів елект рон 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: балансоутримувач від-
сутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., Волно-
васький р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3-Б.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська об-
ласть, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 
700-03-14, адреса елект рон ної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 11.02.2019 № 00121.

Унікальний код в елект рон ній торговій системі: 
UAARP201807260000012.
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 
елект рон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 020,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 010,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 010,00 грн.

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

1. Інформація про об’єкт приватизації.

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

ліграфістів, 10а.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Об’єднана компанія 

«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: будівля головно-

го корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, 
будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А′) загаль-
ною площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) 
загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення І. Технічний 
стан – задовільний. За договором оренди індивідуально визначеного 
майна, що належить до державної власності, від 31.07.2013 № 36-34 
комплекс нежитлових будівель та споруд, а саме: будівля головно-
го корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, 

будів ля АБК (АБК, літ. А, А′) загальною площею 812,4 м2, бокс для 
автомобілів збірний (бокс, літ. В) загальною площею 561,6 м2 пере-
дано в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олексан-
дрійська ливарна компанія» до 30 червня 2019 року включно, розмір 
місячної орендної плати – 20 529,05 грн.

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 березня 2019 року, час 

проведення визначається елект рон ною торговою системою авто-
матично.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу 
(механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля 
адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною 
площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) за-
гальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення І, розташо-
ваного за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд 
Поліграфістів, 10а, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код 
ЄДРПОУ 39244468), здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення елект рон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

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

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

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

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

дальшого подання цінових пропозицій – 247 802,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню 

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

відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» до покупця переходять права і обов’язки за 
договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить 
до державної власності, від 31.07.2013 № 36-34.
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного 
внеску:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Кіровоградській області

Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного 

внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів елект рон 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. Олександрія, проїзд По-
ліграфістів, 10а.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відді-
лення Фонду державного майна України по Кіровоградській об-
ласті, місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивниць-
кий, вул. Глинки, 2; адреса веб-сайта: http://new. spfu.gov.ua/ua/
regions/kirovohrad.html; час роботи організатора аукціону: поне-
ділок – четверг з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відпо-
відальна особа: Кравцова Галина Володимирівна, телефони для 
довідок 0522332400, 0522332579; адреса елект рон ної пошти: 
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Кіровоградській області 
від 08.02.2019 № 110.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
рон ній торговій системі: UAARP201807260000021.

Період між аукціоном:
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 – 49 560,44 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 24 780,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 24 780,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

лУГансьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Луганській області для продажу об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
садибний житловий будинок за адресою: Луганська область, 
Старобільський район, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Старобільський 

р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Дані про нежитлові будівлі: окремо розташована одноповерхова 

будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, 
без даху. Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, 
міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити, 
за тривалістю часу та атмосферних опадів, місцями зруйновані. Ві-
кна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан не-
добудови характеризується, як задовільний. Земельна ділянка та 
сама будівля поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога 
без покриття.

Договори оренди об’єкта приватизації або його частини від-
сутні.

Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 березня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в елект рон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – садибний житловий будинок за адресою: Луганська 
область, Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення елект рон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаче-
ним у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 065,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 032,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 18 032,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 606,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 803,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 803,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець вирі-

шує самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Луганській області в місячний термін з дати укла-
дення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 4 000,00 (чотири тисячі гривень 00 коп.) без 
урахування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержу-
вача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543;

реєстраційного внеску та проведення розрахунків за при
дбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк 
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одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок 
№ 37189506700001;

в іноземній валюті:
Най менування підприємства/Company Name: Регіональне відді-

лення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 

25208053700397
Най менування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська об-

ласть, м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, 

New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York 

Mellon, New York, USA
Реквізити рахунків операторів елект рон 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 приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Тарабани, вулиця Новобу-
дівельна, 10.

Най менування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Лу-

ганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Луганській області від 12 лютого 
2019 року № 53.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
рон ній торговій системі: UAARP201807260001293.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 360,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 180,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 180,32 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Луганській області для продажу об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
садибний житловий будинок за адресою: Луганська область, 
Старобільський район, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Старобільський 

р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Дані про нежитлові будівлі: окремо розташована одноповерхова 

будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, 
без даху. Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, 
міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити, 
за тривалістю часу та атмосферних опадів, місцями зруйновані. Ві-
кна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан не-
добудови характеризується як задовільний. Земельна ділянка та 
сама будівля поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога 
без покриття.

Договори оренди об’єкта приватизації або його частини від-
сутні.

Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 березня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в елект рон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – садибний житловий будинок за адресою: Луганська 
область, Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення елект рон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець даного об’єкту має відповідати вимогам, передбаче-
ним у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 37 231,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 615,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 18 615,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 723,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 861,55 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 1 861,55 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець визна-

чає самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Луганській області в місячний термін з дати укла-
дання договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень 00 коп.) 
без урахування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержу-
вача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543.

реєстраційного внеску та проведення розрахунків за при
дбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк 
одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок 
№ 37189506700001.

в іноземній валюті:
Най менування підприємства/Company Name: Регіональне відді-

лення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 

25208053700397
Най менування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська об-

ласть, м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, 

New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York 

Mellon, New York, USA
Реквізити рахунків операторів елект рон 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 приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Тарабани, вулиця Новобу-
дівельна, 11.

Най менування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Лу-

ганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Луганській області від 12 лютого 
2019 року № 54.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
рон ній торговій системі: UAARP201807260001313.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 372,31 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 186,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 186,16 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Луганській області для продажу об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
садибний житловий будинок за адресою: Луганська область, 
Старобільський район, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Старобільський 

р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Дані про нежитлові будівлі: окремо розташована одноповерхова 

будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, 
без даху. Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, 
міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити, 
за тривалістю часу та атмосферних опадів, місцями зруйновані. Ві-
кна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан не-
добудови характеризується як задовільний. Земельна ділянка та 
сама будівля поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога 
без покриття.

Договори оренди об’єкта приватизації або його частини від-
сутні.

Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 18 березня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в елект рон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється елект рон-

ною торговою системою для кожного елект рон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
елект рон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – садибний житловий будинок за адресою: Луганська 
область, Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення елект рон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаче-
ним у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 065,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 032,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 18 032,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 606,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 803,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 803,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець визна-

чає самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Луганській області в місячний термін з дати укла-
дання договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 4 000,00 (чотири тисячі гривень 00 коп.) без 
урахування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами елект рон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержу-
вача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543.

реєстраційного внеску та проведення розрахунків за при
дбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк 
одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок 
№ 37189506700001.

в іноземній валюті:
Най менування підприємства/Company Name: Регіональне відді-

лення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 

25208053700397
Най менування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська об-

ласть, м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, 

New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York 

Mellon, New York, USA
Реквізити рахунків операторів елект рон 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 приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луган-
ська область, Старобільський район, село Тарабани, вулиця Ново-
будівельна, 12.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Луганській області: Луган-
ська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, 
тел. (06452) 4 23 68.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Луганській області від 12 лютого 
2019 року № 55.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон
ній торговій системі: UAARP201807260001343.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 360,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 180,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 180,32 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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



6 відомості
приватизації

20 лютого 2019 року № 8 (1236)

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській області про проведення в елект рон ній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації: окремого майна – нежитлового приміщення 
телерадіоательє площею 359,3 м2 (прибудова до житлового 
будинку) за адресою: Львівська область, м. Соснівка, 
вул. Театральна, 15, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Шахта «Візейська»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 м2 
(прибудова до житлового будинку).
Місцезнаходження об’єкта: 80193, Львівська обл., м. Соснівка, 

вул. Театральна, 15.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення розташоване в 

одноповерховій прибудові до п’ятиповерхового будинку, 1971 
року побудови. Фундамент – стрічковий, залізобетонні блоки; сті-
ни і перегородки – цегляні; підлога – цементна, плитка, паркет. 
Приміщення не використовується та перебуває в незадовільно-
му технічному стані, а саме: відсутні дверні та віконні заповнення, 
зруйновані всі інженерні комунікації, наявні сліди сирості та руйну-
вання штукатурки. Вхід у приміщення здійснюється з фасаду будівлі 
через окремий вхід.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Шахта «Візейська». 
Код ЄДРПОУ 39646625. Адреса балансоутримувача: 80060, Львівська 
обл., Сокальський р-н, с. Сілець. Контактна особа: Титюк Анатолій 
Петрович, голова ліквідаційної комісії Державного підприємства 
«Шахта «Візейська»(0985411052).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в елект рон ній формі буде проведено 22 березня 

2019 року, час проведення визначається елект рон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення теле-
радіоательє площею 359,3 м2 (прибудова до житлового будинку) 
за адресою: Львівська область, м. Соснівка, вул. Театральна, 15, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Ві-
зейська», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення елект рон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 310 900,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 655 450,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 655 450,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 131 090,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 545,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій –– 65 545,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Львівській області грошові кошти, пов’язані із 
виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 1 950,00 грн (одна тисяча 
дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу при-
ватизації – 35217040000840 у Державній казначейській службі Украї-
ни, МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070, про-
тягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської 

служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 

820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта: адміністратора ДП 

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січо-
вих Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок:  
(032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел. пошти – lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
рон ній торговій системі: UAARP201809240000031.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами –13 109,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 554,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 554,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в елект рон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого 
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: адміністративна 
будівля, А-1, площею 397,1 м2; гараж, Б, площею 46,0 м2 
за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, 
майдан Незалежності, 15, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Львівській області

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: адміністративна будівля, А1, площею 397,1 м2; 
гараж, Б, площею 46,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 82600, Львівська обл., Сколівський 

р-н, м. Сколе, майдан Незалежності, 15.
Відомості про об’єкт: будівлі розташовані в центральній частині 

міста. Рік побудови – орієнтовно 1940-і роки. Стіни цегляні, пере-
криття – дерев’яне, наявне електроосвітлення.

Відомості про земельну ділянку: адміністративна будівля розта-
шована на земельній ділянці площею 0,0780 га, кадастровий номер 
земельної ділянки: 4624510100:01:008:0054. Земельна ділянка пе-
ребуває в постійному користуванні Головного управління статистики 
у Львівській області.

Гараж розташований на земельній ділянці площею 0,0071 га, 
кадастровий номер земельної ділянки: 4624510100:01:008:0055. 
Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Головного 
управління статистики у Львівській області.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській 
області, код ЄДРПОУ 02361400.

Адреса балансоутримувача: 79019, Львівська область, проспект 
В’ячеслава Чорновола,4.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в елект рон ній формі буде проведено 22 березня 

2019 року, час проведення визначається елект рон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в елект рон ному аукці-
оні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елект-
рон ною торговою системою для кожного елект рон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення елект рон ного аукціону. Кінцевий строк подання заяви на 
участь в елект рон ному аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється елект рон ною торговою системою для кожного елект-
рон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення елект-
рон ного аукціону.

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у скла-
ді: адміністративна будівля, А-1, площею 397,1 м2; гараж, Б, площею 
46,0 м2 за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, май-
дан Незалежності, 15, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Львівській області, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на», Порядку проведення елект рон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 2 647 634,08 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 323 817,04 грн (без 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 1 323 817,04 грн (без 
ПДВ).

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 264 763,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 132 381,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 132 381,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн.

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

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської 

служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 

820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта: адміністратора ДП 

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най менування організатора аукціону: Регіональне відділен-

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

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон
ній торговій системі: UAARP201901020000141.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 26 476,34 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 238,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 13 238,17 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації державної власності –  
державної частки в Науково-виробничо-комерційному 
малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства 
з обмеженою відповідальністю розміром 24,0517% 
статутного капіталу товариства

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне най менування товариства:  h Наукововиробничо
комерційне мале підприємство «Боррікс» в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП 
«Боррікс» в формі ТОВ або товариство).
Місцезнаходження товариства: 82300, Львівська область, м. Бо-

рислав, пров. Губицький, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 19325532.
Розмір статутного капіталу товариства: зареєстрований – 

1160461 крб. (11,61 грн).
Пропонується до продажу: державна частка, що становить 

24,0517 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 – 

1 особа.
Види діяльності за КВЕД:
25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і кон-

тейнерів;
56.29 Постачання інших готових страв;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг) за 

9 міся ців 2018 р. – відсутні. Експортна продукція (роботи, послуги) 
відсутні.

Основні показники господарської діяльності НВК МП 
«Боррікс»в формі ТОВ за останні три роки  

та останній звітний період

 Показник одиниця 
виміру 2015 рік 2016 рік 2017 рік 9 місяців 

2018р. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) тис. грн 30 32,0 25,0 –

Первісна вартість основних фондів тис. грн  –  –  – –

Залишкова вартість основних фондів тис. грн  –  –  – –

Знос основних фондів %  –  –  – –

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн  - 9,4 -9,1 - 2,1 -3,3

Величина чистого прибутку (збитку) тис. грн 0,4 0,3 7,0 -1,3

Рентабельність %  1,3 0,9 28 0

Вартість активів тис. грн  0,1  0  0 0

Вартість власного капіталу тис. грн -7,4 -7,1 -0,1 -1,3

Дебіторська заборгованість тис. грн 0,1 0 0

Кредиторська заборгованість тис. грн 7,5 7,1 0,1 1,3

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та зе-
мельні ділянки, на яких розташовано товариство, умови користу-
вання ними:

у власності НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ будівель, споруд, не-
житлових приміщень немає. Виробничо-господарську діяльність 
товариство при наявності замовлень проводить на обладнанні, яке 
орендує.

У власності, оренді чи користуванні земельних ділянок товари-
ство не має.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформа-
ція про сплату екологічних зборів та платежів тощо: відходи та ски-
ди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі не 
сплачувались.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 березня 2019 року, час 

проведення аукціону визначається елект рон ною торговою систе-
мою автоматично.

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

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

Приватизація державної частки в НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ, 
що становить 24,0517% статутного капіталу товариства, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення елект рон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).

Покупець державної частки НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна» у випадках, передбачених 
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України 
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій 
(часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного 
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Поря-
док подання та розгляду заяви про надання дозволу на концен-
трацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами –11113,20 грн (одинадцять тисяч сто тринад-

цять гривень 20 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5556,60 грн (п’ять тисяч 

п’ятсот п’ятдесят шість гривень 60 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 5556,60 грн (п’ять тисяч 
п’ятсот п’ятдесят шість гривень 60 коп.).

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1111,32 грн (одна тисяча сто одинадцять 

гривень 32 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 555,66 грн (п’ятсот 

п’ятдесят п’ять гривень 66 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 555,66 грн (п’ятсот п’ятдесят 
п’ять гривень 66 коп.);

Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації – державної частки в Науково-

виробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю розміром 24,0517 % ста-
тутного капіталу товариства зобов’язаний:

забезпечувати недопущення звільнення працівників товариства з 
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звіль-
нення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів 
про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено 
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу 
законів про працю України) протягом шести місяців від дати пере-
ходу права власності об’єкт приватизації;

сплатити у місячний строк з дати укладення договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації вартість послуг суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
відповідно до договору про надання послуг з оцінки частки № 01/07-
2018 від 23 червня 2018 р. в сумі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот 
гривень 00 коп.) на рахунок органу приватизації, зазначений в дого-
ворі купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської 

служби України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Ле-

вицького, 18.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070,
Рахунок № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта: адміністратора, на 

якій зазначено реквізити рахунків операторів елект рон них майданчи-
ків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та ре-
єстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адре-
сою: Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький, 1. Контактна 
особа на підприємстві: керівник Матлак Володимир Васильович, 
моб. тел. (067)94-332-94.

Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на 
сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи 
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса елект рон ної 
пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Служба з організації аукціону: відділ реформування власності, 
продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, кон-
тактна особа: Доманська Ірина Богданівна, тел. (032)261-66-02 та 
255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення 
від 12 лютого 2019 р. № 00232.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
рон ній торговій системі: UAARP201807250000751.

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

кален дарних днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 25 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 111,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціо-

ну – 55,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на 
етапі подання цінових пропозицій – 55,57 грн.

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

МиКолаївсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
об’єкт незавершеного будівництва «Будівля АТС»

Інформація про об’єкт приватизації:

Най менування об’єкта приватизації: h  об’єкт незавершеного 
будівництва «Будівля АТС» (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130.
Най менування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 

відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
будівля АТС загальною площею 1021,5 м2 – двоповерхова цегляна 

будівля на блочному фундаменті, перекриття виконано залізобетон-
ними плитами. Будівельна готовність ≈ 52%;

будівля дизельної загальною площею 39,4 м2 – одноповерхова 
цегляна будівля на блочному фундаменті, облицьована силікатною 
цеглою, перекрите залізобетонними плитами, покрівля – м’яка, ру-
лонна, Будівельна готовність ≈ 77%.

Об’єкт приватизації розташований на земельних ділянках:
загальною площею 0,089968 га за адресою: м. Миколаїв, вул. Но-

вобузька, 130, кадастровий № 4810136900: 06:029: 0016;
загальною площею 0,006391 га за адресою: м. Миколаїв, вул. Но-

вобузька, 130, кадастровий № 4810136900: 06:029: 0017.
Цільове призначення – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. Користувач земельною 
ділянкою – Миколаївська міська рада. Обмеження на використання 
земельної ділянки відсутні.

На Об’єкті приватизації знаходиться майно зберігача, яке нале-
жить йому на праві власності та не відноситься до складу Об’єкта 
приватизації.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про елект рон ний аукціон:

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

елект рон ний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00 в час, 
що визначений в елект рон ній торговій системі.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного елект рон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення елект рон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Новобузька, 130. Для можливості огляду та ознайомлення 
з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям не-
обхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: 
(0512) 47-04-16, 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціо
ні з умовами: 574790,00 (п’ятсот сімдесят чотири тисячі сімсот 
дев’яносто) гривень 00 коп.

Розмір гарантійного внеску: 57479,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 287395,00 (двісті вісімдесят сім тисяч 
триста дев’яносто поять) гривень 00 коп.

Розмір гарантійного внеску: 28740,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 287395,00 (двісті вісімдесят сім тисяч триста 
дев’яносто п’ять) гривень 00 коп.

Розмір гарантійного внеску: 28740,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нара-

ховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

2. Сплатити кошти в сумі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) гри-
вень за проведення незалежної оцінки Об’єкта приватизації про-
тягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу;

3. Добудувати об’єкт без збереження профілю протягом 5 років з 
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

4. Подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності 
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здій-
снюється виключно за згодою органу приватизації.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Мико-
лаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,  
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер: з 
8.00 до 17.00; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Миколаївській області, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, 
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація:

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потен-
ційного покупця, відкритого в українському або іноземному бан-
ку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом), на рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстра-
ційного внеску та гарантійного внеску розміщені на веб-сторінці 
адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор елект рон ного майданчика перераховує на казначей-
ський рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної 

казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, 
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Микола-
ївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками 
аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня 
затвердження протоколу елект рон ного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор елект рон ного майданчика перераховує на казначей-

ський рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі 
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений 
гарантійний внесок переможця елект рон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації в елект рон ній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Миколаїв-
ській області від 05.02.2019 № 94-п «Про затвердження умов прода-
жу об’єкта малої приватизації» – об’єкт незавершеного будівництва 
«Будівля АТС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130

Унікальний код об’єкта: UAARP201807250000053.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової 
ціни, що становить 5748,0 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що ста-
новить 2874,0 грн.

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

оДесьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Одеській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Будівля 
магазину загальною площею 54,0 м2», що знаходиться 
за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н,  
с. Степанівка, вул. Анісімова, 42

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
«Будівля магазину загальною площею 54,0 м2».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Роздільнянський р-н, 

с. Степанівка, вул. Анісімова, 42.
Відомості про об’єкт: Об’єкт – окремо розташована одноповерхо-

ва будівля колишнього магазину. Будівля складається з 2 приміщень 
загальною площею 54,0 м2; стіни – з черепашнику, перекриття – 
дерев’яні, покрівля – з шиферу. Наявне електропостачання. Будівля 
тривалий час не використовується, потребує ремонту.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: за інформацією Головного управ-

ління Держгеокадастру в Одеській області від 23.05.2018 № 11-15-
0.81-5234/2-18 у Відділі у Роздільнянському районі ГУ Держгеокада-
стру не зареєстрована земельна ділянка за адресою: Одеська обл., 
Роздільнянський р-н, с. Степановка, 42.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: об’єкт або його частина в оренді не перебувають.

Інформація про державну реєстрацію: в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно 12.12.2018 на об’єкт зареєстровано 
право власності за державою в особі Фонду державного майна Укра-
їни. Реєстраційний номер об’єкта: 1724888351239.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 березня 2019 року.
Аукціон в елект рон ній формі проводиться відповідно до Порядку 

проведення елект рон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

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

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 57 300,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 28 650,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 28 650,00 грн;
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 730,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 865,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 865,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної 

діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
(договір № 690 від 30.09.2018) на рахунок органу приватизації, 
який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 6300,00 
грн протягом 10 днів після переходу права власності на об’єкт 
приватизації.
4. Додаткова інформація.

Оператор елект рон ного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків та проведення 
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на каз
начейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Одеській області
Рахунок № 37184004004570
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса
МФО 828011
Код ЄДРПОУ 20984091
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Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Одеській області
Рахунок № 37318033000044
Банк одержувача: Банк ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20984091
в іноземній валюті:
в доларах США
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Одеській області
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Рахунок № 25207300254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
USD:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa 

region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York Acc. 04095334 SWIFT BKTRUS33
JPMORGAN CHASE BANK, New York, 001-1-194057 CHASUS33
CITIBANK N. A., New York Acc. 36128911 SWIFT CITIUS33.
Account: № 25207300254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
в ЄВРО:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Одеській області
Рахунок № 25206301254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
Призначення платежу: гарантійний (або реєстраційний) внесок 

за об’єкт приватизації
EUR:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa 

region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main Acc. 947 0576 10 SWIFT 

DEUTDEFF
COMMERZBANK AG Frankfurt  am Main 4008865941/01 

COBADEFF
Account: № 25206301254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Purpose of payment: guarantee (or registration) payment for the 

object of privatization.
Реквізити рахунків операторів елект рон 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 за місцем 
розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або 
до балансоутримувача.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду по Одеській області. Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, кімн. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефон для до-
відок: (048) 731-40-43, (048) 731-72-62. Час роботи регіонального 
відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса елект рон ної пошти: 
odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нальне відділення Фонду по Одеській області від 12.02.2019 № 180 
(протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта при-
ватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон
ній торговій системі: UAARP201807260000263.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 573,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 286,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій –286,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській області про проведення продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого 
майна – група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: 
нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 285,0 м2 
з допоміжними спорудами: сараї літ. «Б», «В»  
вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1, 2,  
за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 14а

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h група інвентарних об’єктів (2/3 частини) 
у складі: нежитлова будівля літ. «А1» загальною площею 
285,0 м2 з допоміжними спорудами: сараї літ. «Б», «В», 
вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1, 2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Харків, вул. Залізнична, 14а.
Відомості про об’єкт: будівля та споруди розташовані на окремо 

огородженій території. Будівля забезпечена електропостачанням, 
має кілька окремих входів. Рік побудови будівлі та споруд – 1960.

Технічний стан – потрібно проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт по частині приміщень основної будівлі, ремонт конструкцій по-

крівлі та частково перекриття, відновлення систем опалення, водо-
постачання та каналізації, ремонт частини підлоги та відновлення 
системи електропостачання після ремонту перекриття.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 16.10.2018 зареєстровано 
право спільної часткової власності за Державою Україна в особі Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Харківській 
області. Розмір часткок – 2/3. Частки окремо не виділені.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.

Балансоутримувач: відсутній
2. Інформація про аукціон.

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – група 
інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: нежитлова будівля літ. 
«А-1» загальною площею 285,0 м2 з допоміжними спорудами: сараї 
літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1, 2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Залізнична, 14а здійснюється відповідно до ви-
мог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення елект рон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432, зі змінами.

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в елект рон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту призначення дати аукціону елект рон ною торговою системою 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій.

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 402420,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 201210,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 201210,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 40242,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 20121,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 20121 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодува-
ти Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 
Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залуче-
ного для проведення оцінки об’єкта малої приватизації окремого 
майна – група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: нежит-
лова будівля літ. «А-1» загальною площею 285,0 м2 з допоміжними 
спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», павільйон, ого-
рожа № 1, 2 за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 14а, у розмірі 
4180,00 грн (згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта 
приватизації від 20.10.2018 № 31(18), договору про внесення змін 
№ 1 від 27.12.2018).
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами елект рон них майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційно-

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

МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (дола

ри США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate 

without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів елект рон 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: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса елект рон ної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html. Телефони для довідок (057) 
700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Харківській області від 07.02.2019 
№ 257.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон
ній торговій системі: UAARP201807260000442.

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 – 4024,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2012,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2012,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – 
нежитлова будівля з майном (22 од.) за адресою: 
Харківська обл., Валківський р-н, с. Серпневе, вул. Садова, 7

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h нежитлова будівля з майном (22 од.).
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Валківський р-н, 

с. Серпневе, вул. Садова, 7.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля заглибленого типу 1968 

року побудови площею 369,1 м2, знаходиться на окремо огородженій 
території виробничої площадки ТОВ «БЕСТ АЛКО ГРУП».

Вхід до будівлі здійснюється через двір ТОВ «БЕСТ АЛКО ГРУП». 
Будівля 2-ї групи капітальності, із залізобетонними стінами підземної 
частини і цегляними наземної частини, залізобетонним перекрит-
тям, за функціональним призначенням будівля використовувалася 
як плодосховище.

Будівля довгий час майже не експлуатується, піддається руй-
нуванню, технічний стан незадовільний, необхідно проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт.

Частина майна встановлена в приміщеннях будівлі та складу ТОВ 
«БЕСТ АЛКО ГРУП». Решта майна демонтовано та зберігається під 
критим навісом, консервація не проводилась, майно зруйноване, не-
комплектне. Майно морально застаріле (відсутність запасних частин 
та комплектуючих), розкомплектоване.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди відсутні.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.

Балансоутримувач: відсутній
2. Інформація про аукціон.

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – не-
житлова будівля з майном (22 од.) за адресою: Харківська обл., Вал-
ківський р-н, с. Серпневе, вул. Садова, 7 здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення елект рон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 зі змінами

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в елект рон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту призначення дати аукціону елект рон ною торговою системою 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій.

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 226920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 113460,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 113460 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 22692,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11346,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 11346 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хар-
ківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації окремого майна – не-
житлова будівля з майном (22 од.) за адресою: Харківська обл., Вал-
ківський р-н, с. Серпневе, вул. Садова, 7, у розмірі 7100 грн (згідно 
з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 
20.12.2018 № 32(18).
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами елект рон них майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
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ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційно-

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

МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (дола

ри США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate 

without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів елект рон 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: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса елект рон ної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html. Телефони для довідок (057) 
700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Харківській області від 07.02.2019 
№ 256.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон
ній торговій системі: UAARP201807260000442.

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 – 2269,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1134,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1134,60 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Харківській області про проведення продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – 
комплекс нежитлових будівель та споруд Зачепилівської 
експлуатаційної дільниці (10 одиниць), місцезнаходження: 
64420, Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Кочетівка, 
вул. Будівельна, 1б

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h комплекс нежитлових будівель  
та споруд Зачепилівської експлуатаційної дільниці  
(10 одиниць).
Місцезнаходження об’єкта: 64420, Харківська обл., Зачепилів-

ський р-н, с. Кочетівка, вул. Будівельна, 1б.
Відомості про об’єкт: до складу комплексу нежитлових будівель та 

споруд Зачепилівської експлуатаційної дільниці входять: адміністра-
тивна будівля площею 240,3 м2 (частина нежитлової будівлі літ А-2 
загальною площею 545,8 м2); майстерня площею 305,5 м2 (частина 
нежитлової будівлі літ А-2 загальною площею 545,8 м2), нежитлова 
будівля складу літ. Г загальною площею 466,3 м2, нежитлова будівля 
заправки літ. В загальною площею 60,7 м2, площадка на території 
(залізобетонні плити розміром 3х2 м в кількості 630 шт.), огорожа із 
НПК; підстанція КТП 10/10 електропостачання; водонапірна башта 
(свердловина демонтована), пожежний резервуар, залізобетонний 
резервуар 100 м3, трубопровід (труби ПВХ D-50 мм, металеві труби 
опалення D-50 мм).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди відсутні.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-
ватизації: згідно з витягом з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки під об’єктом – 
1,1 га. Кадастровий номер: 6322281500:04:000:0039. Цільове при-
значення: 16.00 Землі запасу. Категорія земель: землі сільськогос-
подарського призначення. Вид використання земельної ділянки: 
землі запасу.

Балансоутримувач: Харківське міжрайонне управління водного 
господарства, код ЄДРПОУ 01033674.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 березня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в елект рон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – комп-
лекс нежитлових будівель та споруд Зачепилівської експлуатаційної 
дільниці (10 одиниць), місцезнаходження: 64420, Харківська обл., 
Зачепилівський р-н, с. Кочетівка, вул. Будівельна, 1б, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення елект рон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в елект рон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту призначення дати аукціону елект рон ною торговою системою 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій.

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 79806,36 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39903,18 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 39903,18 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 7980,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3990,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3990,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: відсутні.

4. Додаткова інформація.
Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами елект рон них майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційно-

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

МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (дола

ри США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів елект рон 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: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса елект рон ної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Най менування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html. Телефони для довідок (057) 
700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Харківській області від 11/02/2019 
№ 271.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
рон ній торговій системі: UAARP201812290000012.

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 – 798,06 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 399,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 399,03 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

херсонсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
«Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною 
площею 161,8 м2», який розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Олешки, вул. Центральна 
(Пролетарська), 20

Інформація про об’єкт приватизації:

Най менування об’єкта приватизації: h  «Одноповерхова 
будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 161,8 м2».
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Олешки, 

вул. Центральна (Пролетарська), 20.
Най менування балансоутримувача: Управління Державної казна-

чейської служби України в Олешківському районі Херсонської області, 
код ЄДРПОУ 38045231.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Херсон-
ська область, м. Олешки, вул. Пролетарська, 20.

Контактні дані: тел./ факс: (05542) 2-36-76.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
об’єкт являє собою одноповерхову будівлю площею 161,8 м2, 

перебуває в занедбаному стані та потребує капітального ремонту. 
Проведений ремонт даху будівлі. Відсутні вхідні двері, підлога для 
використання не придатна. Прилегла територія не впорядкована, 
завалена сміттям.

Частка об’єкта приватизації становить 9/100 часток об’єкта не-
рухомого майна майнового комплексу, розташованого за адресою: 
Херсонська область, м. Олешки, вул. Пролетарська, 20.

Об’єкт розташований на земельній ділянці: кадастровий номер 
земельної ділянки 6525010100:01:141:0008.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про елект рон ний аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в елект рон ній фор

мі буде проведено 22.03.2019. Час проведення аукціону визнача-
ється елект рон ною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект-
рон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432, 
із змінами та доповненнями.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного 
елект рон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення елект рон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного елект рон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення елект рон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Хер-
сонська область, м. Олешки, вул. Пролетарська, 20. Для можливості 
огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, по-
тенційним покупцям необхідно звертатися в робочі дні до Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Ав-
тономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47. Телефони для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 
з умовами: 277 632,21 грн (двісті сімдесят сім тисяч шістсот трид-
цять дві гривні 21 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 27 763,22 грн (двадцять сім тисяч 
сімсот шістдесят три гривні 22 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 
із зниженням стартової ціни: 138 816,11 грн (сто тридцять вісім 
тисяч вісімсот шістнадцять гривень 11 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 13 881,61 грн (тринадцять тисяч 
вісімсот вісімдесят одна гривня 61 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 138 816,11 грн (сто тридцять вісім тисяч вісім-
сот шістнадцять гривень 11 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 13 881,61 грн (тринадцять тисяч 
вісімсот вісімдесят одна гривня 61 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу при-

ватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку 
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону, 
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу.

2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації за 
власним розсудом в межах чинного законодавства.

3. Покупець зобов’язаний дотримуватись типових правил благо-
устрою території, прилеглої до об’єкта приватизації.

4. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають 
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подаль-
шого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.

5. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе ви-
ключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх 
виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встанов-
люється Фондом державного майна України.

6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до но-
вого власника переходять невиконані зобов’язання, що були перед-
бачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.

7. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення 
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства 
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою 
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установле-
ному Фондом державного майна України порядку.

8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта но-
вий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права 
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу прива-
тизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права 
власності.

9. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації 
не більше 5 років.
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Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, просп. Уша-
кова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській об-
ласті, АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Тимошина Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 
22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;

контактна особа від Управління Державної казначейської служ-
би України в Олешківському районі Херсонської області, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Войтович 
Світлана Дмитрівна, тел./факс (05542) 2-36-76.
Додаткова інформація:

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

Оператор елект рон ного майданчика перераховує на казначей-
ський рахунок № 37184000001233

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків про-

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

ський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійно-
го внеску):

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця елект рон ного аук-

ціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в елект рон ній торговій сис-
темі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації пере-
можцем.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі від 12.02.2019 № 66 «Про затвердження умов про-
дажу об’єкта малої приватизації – «Одноповерхова будівля лаборато-
рії (літ. Г), загальною площею 161,8 м2», розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Олешки, вул. Центральна (Пролетарська), 
20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України в Олешківському районі Херсонської області, код 
ЄДРПОУ 38045231.

Унікальний код об’єкта: UAARP201807250000263.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 2 776,32 грн (дві тисячі 
сімсот сімдесят шість гривень 32 копійки).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій: 1 388,16 грн (одна тисяча триста 
вісімдесят вісім гривень 16 коп.).

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

ЧерніГівсьКа оБласть

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на елект рон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва 2-квартирного 
житлового будинку за адресою: Чернігівська область,  
м. Ічня, вул. Єсеніна, 28

Інформація про об’єкт приватизації.

Най менування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво 2квартирного житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Ічня, вул. Єсе-

ніна, 28.
Най менування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт:
знаходиться в серединній частині міста серед житлової приватної 

забудови. Під’їзні дороги асфальтовані. Будівництво було розпочато в 
1991 році. Одноповерховий житловий будинок зі стінами із керамічної 
цегли, перекриття – залізобетонне, покрівля з хвилястих азбестоце-
ментних листів по дерев’яних кроквах та обрешітці.

Рівень будівельної готовності: 48% (за даними технічного пас-
порта).

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі жит-
лової та громадської забудови, цільове призначення – для будівни-
цтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площа – 0,0600 га, кадастровий 
№ 7421710100:01:007:0707.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фон-

ду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/76.
Інформація про елект рон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 березня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект-

рон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

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

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

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 221 353,00 грн (двісті двадцять одна тисяча 
триста п’ятдесят три гривні 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 22 135,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 110 676,50 
грн (сто десять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 11 067,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
110 676,50 грн (сто десять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 
50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 11 067,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській облас-
ті грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, 
в сумі 5 500,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на 
р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.

Реквізити для перерахування операторами елект рон них 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз
рахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of 

payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора елект рон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
елект рон них майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступ-
ні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. 
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування 
з 13.00 до 13.48 год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду по Чернігівській області від 06.02.2019 № 103 «Про затвердження 
умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в елект рон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UAARP201807260000911.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням старто-
вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта 
приватизації:

для аукціону: 2 213,53 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 106,77 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 1 106,77 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операто-
рів елект рон них майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на елект рон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва реабілітаційного 
центру, розташованого за адресою: Чернігівська область, 
м. Ічня, вул. Ковалівка, 17а

Інформація про об’єкт приватизації.

Най менування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво реабілітаційного центру.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Ічня, вул. Ко-

валівка, 17а.
Най менування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балан-

соутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт:
недобудова реабілітаційного центру складається з будівлі 

адміністративно-лікувального корпусу та будівлі житлового корпусу. 
Будівля адміністративно-лікувального корпусу: триповерхова нежит-
лова будівля з підвалом неправильної форми та різної поверховості 
різних частин. Стіни виконані з силікатної і керамічної цегли, пере-
криття – зі збірних залізобетонних плит. Частина виконаних перего-
родок розібрана. Покрівля виконана з хвилястих азбестоцементних 
листів по дерев’яних кроквах і обрешітці, частково розібрана. Вну-
трішні інженерні мережі не виконані.

Рівень будівельної готовності: 59% (за даними технічного пас-
порта).

Будівля житлового корпусу: двоповерхова житлова будівля, част-
ково з підвалом, має неправильну П-подібну форму. Стіни будівлі 
виконані з силікатної і керамічної цегли, перекриття – зі збірних залі-
зобетонних плит. Частина виконаних перегородок першого поверху 
розібрана. Покрівля виконана з хвилястих азбестоцементних листів 
по дерев’яних кроквах і обрешітці, частково розібрана. Внутрішні 
інженерні мережі не виконані.

Рівень будівельної готовності: 70% (за даними технічного пас-
порта).

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної до-

помоги, площа – 0,8337 га, кадастровий № 7421710100:01:002:0423. 
Земельна ділянка розташована в санітарно-захисній зоні від промис-
лових та комунальних підприємств.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фон-

ду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/72.
Інформація про елект рон ний аукціон.

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 березня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елект-

рон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

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

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

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 3 132 911,00 грн (три мільйони сто тридцять дві 
тисячі дев’ятсот одинадцять гривень 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 313 291,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 566 455,50 грн (один 
мільйон п’ятсот шістдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят п’ять 
гривень 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 156 645,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
1 566 455,50 грн (один мільйон п’ятсот шістдесят шість тисяч чоти-
риста п’ятдесят п’ять гривень 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 156 645,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській облас-
ті грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, 
в сумі 4200,00 грн (чотири тисячі двісті гривень 00 коп.) без ПДВ на 
р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація

Реквізити для перерахування операторами елект рон них 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз
рахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of 

payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора елект рон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
елект рон них майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступ-
ні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. 
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування 
з 13.00 до 13.48 год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, 
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіональне відділення Фонду по 
Чернігівській області від 06.02.2019 № 104 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в елект рон ній торговій 
системі Прозорро. Продажі: UAARP201807260000881.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном 
із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової 
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календар-
них днів.

Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта 
приватизації:

для аукціону: 31 329,11 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 15 664,56 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 15 664,56 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операто-
рів елект рон них майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam. 

Продовження рубрики на стор.16
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Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

най менування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди
мета 

використання

1 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

38693595, ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП «Львіввугілля», 44700, 
м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, тел. (03342) 2-19-63

Група інвентарних об’єктів: гараж дизель-
ний – 201,7 м2, будівля мехцеху – 235,5 м2

– 44700, м. Володимир-
Волинський, вул. Луцька, 80в

437,2 248 842,00 2 роки 364 дні Для розміщення 
складу

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08670964, Дніпропетровське міське управлін-
ня ГУМВС України в Дніпропетровській області, 
м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а

Бетонований майданчик 08670964.1.ХЧЕОЯЧ614 м. Дніпро, вул. Єр-
молової, 21а

18,0 14 443,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають по-
слуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, 
які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Донецька обласна держав-
на адміністрація 

00194317, ВАТ «Укрцинк», 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Богдана Хмельницького, 1, тел. (06272) 2-30-50

Нежитлові вбудовані приміщення 
1-го поверху будівлі

00194317.28. АААДЕЖ556 Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Європейська,13

35,4 137 585,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Донецькій області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08

Нежитлові приміщення 
будівлі (літ. А-2)

38499986.1.НЧИЮЦЛ2499 м. Бердичів, вул. Євро-
пейська, 45а

 205,4 611 560,00 До 10 років Розміщення офісного при-
міщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ Фонду по Житомирській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна  

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

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

Частина приміщення № 278 на 2-му поверсі 
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

– Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

190,0 16 642 200,00 10 років Розміщення зони відпочинку пасажирів без права 
розміщення торговельних об’єктів та закладів 
харчування 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, тел.  
200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070950, Центральноукраїнський національний технічний уні-
верситет, 25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 
8, тел. (0522) 55-92-34

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі гурто-
житку № 3

– м. Кропивницький, 
просп. Університет-
ський, 8

118,8 602 340,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення офіса

2 Міністерство обо-
рони України

33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, 
вул. Молодогвардійська, 26а, тел. (044) 243-39-44

Нежитлові приміщення будівлі комбінату технічного 
обслуговування (літ.А-2); приміщення гаража (літ. 
Б); приміщення складу (літ. Д); приміщення вби-
ральні (літ. Г); приміщення складу ПММ (літ. Б) 

33689922.33.УВЮЯЮТ337; 
33689922.33.УВЮЯЮТ341; 
33689922.33.УВЮЯЮТ339; 
33689922.33.УВЮЯЮТ342; 
33689922.33.УВЮЯЮТ340

м. Кропивницький, вул.
Волкова, 7

764,6; 
143,3; 
 45,4;  
3,7;  
13,5

1 008 593,00 2 роки 364 дні Розміщення автошколи з під-
готовки водіїв механічних тран-
спортних засобів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ Фонду по Кіровоградській області. 
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 менування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Мііністерство 
внутрішніх 
справ України

40112343, Регіональний сервісний центр МВС в Луган-
ській області, 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
вул. Богдана Ліщини, 37н, тел. (06452) 4-50-55

Нежитлові вбудовані приміщення, а саме: нежитлове 
приміщення – 5,8 м2 та частина холу – 2,0 м2 в не-
житловій будівлі (інв. № 101310001) 

 – Луганська обл., м. Сва-
тове, вул. Дружби, 22 

7,8 19 850,00 
станом на 31.12.2018

2 роки 364 дні Розміщення: 5,8 м2 – розміщення територіального 
відокремленого безбалансового відділення; 2,0 м2 – 
розміщення інформаційно-платіжного термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
бульв. Дружби Народів, 32а, РВ Фонду по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі 
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
економічного 
розвитку і торгів-
лі України

02071004, Державне підприємство 
«Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем 
(ДП НДІ «Система)», 79008, м. Львів,  
вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00 

Нежитлові вбудовані при-
міщення (кімн. № 137, 
138,139) на 2-му поверсі 
двоповерхового виробничо-
го корпусу

м. Львів, вул. 
Винниченка, 30

67,8 818 900,00 
станом на 31.12.2018

2 роки  
11 місяців 

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для прова-
дження підприємницької діяльності і становить понад 50 м2: 50 м2 – 3%; 17,8 м2 – 
7%

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

02070987, Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1,  
тел.  (032) 239-46-48

Частина нежитлового при-
міщення (фойє) на 1-му по-
версі будівлі гуртожитку № 3 

02070987.212.СТЮПВС039 м. Львів, вул.Медо-
вої Печери, 39

19,2 330 418,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 1,0 м2; 
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи, – 11,2 м2; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксе-
рокопіювання документів – 2,0 м2; торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари, – 1,0 м2 (автомат для води); торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари, – 1,0 м2 (кавовий автомат); торговельного об’єкта з продажу 
поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначається для навчальних закла-
дів, – 2,0 м2; термінала для оплати – 1,0 м2

3 Міністерство 
освіти і науки 
України

02070987, Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1,  
тел. (032) 239-46-48

Частина нежитлового при-
міщення на 1-му поверсі 
будівлі гуртожитку № 2 

02070987.212.СТЮПВС054 м. Львів, вул.Медо-
вої Печери, 39а

18,5 313 520,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 1,0 м2; 
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи, – 10,5 м2; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксе-
рокопіювання документів – 2,0 м2; торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари, – 1,0 м2 (автомат для води); торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари, – 1,0 м2 (кавовий автомат); торговельного об’єкта з продажу 
поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначається для навчальних закла-
дів, – 2,0 м2; термінала для оплати – 1,0 м2

4 Городоцька ра-
йонна державна 
адміністрація 

04056463, Городоцька районна державна 
адміністрація, м. Городок, вул. Б. Хмель-
ницького, 2, тел. (0231) 3-05-33

Нежитлове приміщення 
№ 35 на другому поверсі 
будівлі

Інформація відсутня Львівська обл., 
м. Городок, майдан 
Гайдамаків, 25-26

36,7 281520,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні Розміщення релігійної організації на площі, що не використовується для прова-
дження підприємницької організації і становить не більше 50,0 м2





12 відомості
приватизації

20 лютого 2019 року № 8 (1236)

Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

5 Миколаївська ра-
йонна державна 
адмінінстрація 

04056339, Миколаївська районна державна 
адмінінстрація, м. Миколаїв, вул. Володи-
мира Великого, 6, тел. (03241) 5-14-48

Нежитлове приміщення 
№ 28 на другому поверсі 
триповерхової адміністра-
тивної будівлі

02361400.1.АААДЕЖ049 Львівська обл., 
м. Миколаїв, бульв. 
Проектний,1

16,0 113 091,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування насе-
лення (майстерні з ремонту взуття)

6 Міністерство 
освіти і науки 
України

02125438, Дрогобицький державний пе-
дагогічний університет імені Івана Франка, 
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Фран-
ка, 24, тел. (024) 41-04-74

Нежитлове приміщення № 2 
на першому поверсі будівлі

02125438.1ХОСККСО31 м. Дрогобич, 
вул. Курбаса, 2

20,4 146 800,00 
станом на 31.12.2018

2 роки 364 дні Розміщення їдальні, буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, 
у навчальному закладі

7 Держлісагенство 
України

00992409, ДП «Турківське лісове господар-
ство», Львівська обл., м. Турка, вул. Шев-
ченка, 30, тел. (03269) 3-14-15

Будівля їдальні 00992409.3.АААДДД373 Львівська обл., 
с. Явора, вул. Вок-
зальна, 7а

392,1 608 000,00 
станом на 31.12.2018

2 роки 364 дні Виробництво хлібобулочних виробів (інше використання нерухомого майна)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112102, Регіональний сервісний центр в Миколаївській області, 
м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1-А/1, 54020, тел. (0512) 53-14-36

Частина приміщення першого 
поверху комплексу нежитлових 
будівель

40112102.1. НЕАЖАР073 Миколаївська обл., м. Возне-
сенськ, вул. Молодогвардій-
ська, 45

2,0 5 952,00 2 роки 11 місяців Платіжний термінал самообслу-
говування

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112102, Регіональний сервісний центр в Миколаївській області, 
м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1-А/1, 54020, тел. (0512) 53-14-36

Частина приміщення № 1 першого 
поверху нежитлової триповерхо-
вої будівлі

40112102.1. НЕАЖАР070 м. Миколаїв, пров. Транспорт-
ний, 1-А/1

2,0 8 436,00 2 роки 11 місяців Платіжний термінал самообслу-
говування

3 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112102, Регіональний сервісний центр в Миколаївській області, 
м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1-А/1, 54020, тел. (0512) 53-14-36

Частина приміщення першого 
поверху комплексу будівель та 
споруд

40112102.1. НЕАЖАР076 Миколаївська обл., м. Нова Оде-
са, вул. Сеславинського, 12

2,0 5 386,00 2 роки 11 місяців Платіжний термінал самообслу-
говування

4 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112102, Регіональний сервісний центр в Миколаївській області, 
м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1-А/1, 54020, тел. (0512) 53-14-36

Частина нежитлового приміщення 
№ 1 одноповерхової будівлі

40112102.1. НЕАЖАР101 Миколаївська обл., м. Новий 
Буг, пл. Свободи, 1

2,0 5 358,00 2 роки 11 місяців Платіжний термінал самообслу-
говування

5 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112102, Регіональний сервісний центр в Миколаївській області, 
м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1-А/1, 54020, тел. (0512) 53-14-36

Частина приміщення № 1 першо-
го поверху двоповерхової будівлі 
комплексу нежитлових будівель

40112102.1. НЕАЖАР065 Миколаївська обл., м. Перво-
майськ, вул. Вознесенська, 73б

2,0 6 297,00 2 роки 11 місяців Платіжний термінал самообслу-
говування

6 Міністерство освіти 
і науки України

02125444, Миколаївський національний університет імені В. О. Су-
хомлинського, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 
37-88-38

Частина підвального приміщення 
навчального корпусу № 1 

– м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 6,0 8 000,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі канцеляр-
ськими товарами та надання 
послуг із ксерокопіювання

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду 
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява 
про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження 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 – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

33457962, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної 
аграрної академії, просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, 36011,  
тел.(0532) 56-90-87

Частина навчально-
допоміжного корпусу 

00493014.5.БЕШСНП7113 вул. Лобача, 20а, с. Калашники, 
Полтавський р-н, Полтавська обл. 

214,6 207 500,00 2 роки 11 місяців Ведення статутної діяльності приват-
ного підприємства (інше використан-
ня, 15 %) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

37784555, Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської 
області, 41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48, 
тел.: (05447) 6-71-78, 6-79-52

Нежитлове примі-
щення

37784555.1.АААДЕВ 926 Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Братів Лузанів, 48 

 10,4  4 145,18 2 роки 11 місяців Розміщення офіса для здій-
снення адвокатської діяльності

2 Міністерство оборони 
України

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

Нежитлова однопо-
верхова будівля 

33689922.33.АААЖЛБ814 м. Суми, вул. 20 років 
Перемоги, 5

 143,9  339 870,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подають-
ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

38855349, Державний університет телекому-
нікацій, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, 
тел. (044) 249-25-29

Нежитлові приміщення – кімн. № 89 на 3-му поверсі та час-
тина даху – 10,2 м2 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. 
№ 80285, літ. А-3

38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтав-
ський шлях, 188а

17,3 74 100,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення базової станції стільникового 
зв’язку та антенно-фідерних пристроїв

2 Міністерство освіти 
і науки України

02928261, Харківська державна академія фі-
зичної культури, 61058, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 99, тел. (057) 705-23-01

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 (кабінет) на 2-му 
поверсі 4-поверхового учбового корпусу, інвентарний № 36371, 
літ. «А-4»

– м. Харків, вул. Клочків-
ська, 99

5,0 36 500,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення громадської організації, яка 
не здійснює підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголо-
шення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

 1 Державне агентство 
рибного господарства 
України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 
вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04053, 
тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної 
водойми ставу «Жеребки», у складі: рибозахисна споруда, 
гребля, водоскидна споруда, водонапускна споруда, від-
відний канал

25592421.85.ААЕЖАЖ813 Хмельницька обл., Теофіпольський 
р-н, Михиринецька сільська рада, 
за межами с. Малі Жеребки

– 262 501,00 2 роки 11 місяців Здійснення діяльності 
з розведення риби – 
аквакультура

 2 Міністерство інфра-
структури України

21536845, Українське державне підприємство по 
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС», 
просп. Науки, 57, м. Київ, 03083

Будівлі навчального корпусу та лабораторії

 –

Хмельницька обл., м. Старокостян-
тинів, вул. Богуна (Богунського), 
3, 31100

 371,4  276 262,0 2 роки 11 місяців Розміщення складів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ Фонду по Хмельницькій облас-
ті. 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 – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най менування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Державне агентство 
резерву України

00952545, Державне підприємство «Златодар», вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 5-31-83

Частина робочої башти елеватора – 4,0 м2 та 
частина (замощення) восьмого поверху робо-
чої башти елеватора – 2,0 м2

– вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Чер-
каська обл.

6,0 297 300,00 2 роки  364 дні Розміщення технічних засобів і антен провайде-
ру телекомунікацій, який надає послуги доступу 
до Інтернету

2 Міністерство освіти 
і науки України 

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет бан-
ківської справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-42

Частина приміщень на 1-му поверсі гурто-
житку № 1 

– вул. Чіковані, 17, 
м. Черкаси 

20,2 88 800,00 2 роки  364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що діє 
на основі приватної власності і провадить гос-
подарську діяльність з медичної практики

3 Міністерство освіти 
і науки України 

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет бан-
ківської справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-42

Частина приміщень на 4-му поверсі прибудови 
до учбового корпусу

–  вул. Чорновола, 
буд.164, м.Черкаси

 211,63  596 270,00  2 роки  364 дні Розміщення школи з підготовки водіїв тран-
спортних засобів

4 Державне агентство 
резерву України

00952545, Державне підприємство «Златодар», вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 5-31-83

Частина робочої башти елеватора – 4,0 м2 та 
частина стіни восьмого поверху робочої башти 
елеватора – 1,0 м2

– вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Чер-
каська обл.

5,0 307 800,00 2 роки  364 дні Розміщення технічних засобів і антен провайде-
ру телекомунікацій, який надає послуги доступу 
до Інтернету

5 Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України 

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний 
науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хіміч-
ній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м.Черкаси, тел. (0472) 
33-68-95

Частина коридору 1-го поверху 
п’ятиповерхової будівлі

– бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси

9,0 46 280,00 2 роки  364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів

6 Державне агентство 
резерву України

00952545, Державне підприємство «Златодар», вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 5-31-83

Частина димової труби котельні – 4,0 м2 та 
частина замощення – 26,8 м2

– вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Чер-
каська обл.

30,8 230 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен провайде-
ру телекомунікацій, який надає послуги рухомо-
го (мобільного) зв’язку
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най менування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

7 Державне агентство 
резерву України

00952545, Державне підприємство «Златодар», вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 5-31-83

Частина робочої башти елеватора – 3,0 м2 та 
частина покрівлі – 1,0 м2

– вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Чер-
каська обл.

4,0 297 100,00 2 роки  364 дні Розміщення технічних засобів і антен провайде-
ру телекомунікацій, який надає послуги доступу 
до Інтернет

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 опублі-
кування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на 
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України 

05537940, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей 
автомобільного сервісу», 58000, м. Чернівці, вул. Са-
довського, 6, тел. (0372) 52-67-89

Частина даху – 2,0 м2 та горища – 
10,0 м2 будівлі навчального корпусу – 
гуртожитку № 3 (літ. Д)

05537940.1.НММНМН034 м. Чернівці, 
вул. Садовсько-
го, 6

12,0 381 382,00 
станом на 31.10.2018

 2 роки  
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, 
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та про-
вайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ Фонду по Чернівецькій області, тел.  
55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна служба фінансового 
моніторингу

33947225, ДП «Експлуатаційно-майнове управлін-
ня», 04050, Київ-050, вул. Білоруська, 24, 
тел. 594-16-55

Нерухоме майно – нежит-
лові приміщення (перший, 
другий поверхи)

– м. Київ, вул. Білоруська, 24 267,0 6651000,00 
станом на 31.08.2018 

5 років Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи (для працівників 
Держфінмоніторингу)

2 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

02495431, ДП «ДНДІ будівельних конструкцій», 
03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2,  
тел. (044) 249-72-34, 249-37-88, факс (044) 248-89-09

Нерухоме майно – нежит-
лові приміщення

02495431.1. АААДДЛ055 03037, м.Київ, вул.Преоб-
раженська, 5/2 (приміщення 
корпусу № 4, літера М)

611,7 7 446 000,00 
станом на 31.12.2018

2 роки 11 місяців 
28 днів 

Розміщення суб’єкта господарювання, що надає 
послуги з перевезення та доставки (вручення) 
поштових відправлень

Заяви про оренду 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 менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

В оголошенні Регіонального відділення Фонду по м. Києву, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 06.02.2019 № 6 (1234) на сторінці 9, мету використання по об’єкту п. 12 за адресою: 
м. Київ, вул. Антона Цедіка, 18, слід читати:

«Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи».

ІНфОрМацІя реГІОНальНих вІДДІлеНь фОНДУ

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській 
області про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа (м2)

Стартова орендна плата без ПДВ 
за грудень 2018 року

м. Дніпро, вул. Кри-
ворізька, 1

Частина складського 
майданчика 440,0 м2

3943,24 грн за умови використання: роз-
міщення торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів

Основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були за-

стосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково 
надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про 
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до зако-
нодавства).

2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних 
плат – 23 659,44 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останньо-
го дня) до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути 
перерахований на р/р 37313015014354 ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 
області, ЄДРПОУ 13467337, призначення платежу: «Сплата гаран-
тійного внеску від учасника конкурсу з оренди м. Дніпро, вул. Кри-
ворізька, 1».

3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без ура
хування ПДВ становить 3 943,24 грн, при орендній ставці 18 %, 
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. 
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції, яка вноситься щомісяця до 15 числа місяця, на-
ступного за звітним.

4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети 
використання.

5. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше про-
довження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови 
погодження з органом управління.

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

ності на орендоване майно до третіх осіб.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконан-

ня переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету 
протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у 
розмірі подвійної місячної базової орендної плати на відкритий роз-
рахунковий рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації 
переможця конкурсу у податковій інспекції.

9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим при-
значенням: розміщення торговельного об’єкта з продажу непро-
довольчих товарів. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта 
оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, еко-
логічних норм.

10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним за-
конодавством. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб 
протягом строку дії договору майно було застрахованим.

11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, по-
точного та інших видів ремонту орендованого майна.

12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення 
договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлен-
ня звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на прове-
дення оцінки майна № 358/18 від 06. 12. 2018 (із наданням підтверд-
них документів) у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди 
державного майна не став переможцем конкурсу.

13. У разі припинення або розірвання договору повернення 
об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в 
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуван-
ням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) 
відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта з вини орендаря.

14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутри-
мувача) вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар:

користується майном не за призначенням; передає орендоване 
нерухоме майно (його частину) у суборенду, укладає договори про 
сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендо-
ваного за договором майна;

не переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики 
розрахунку орендної плати за держане майно та пропорції її розподі-
лу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 
№ 786, що передбачають збільшення орендної плати; навмисно або 
з необережності погіршує стан орендованого майна; не сплачує або 
несвоєчасно сплачує орендну плату, або заборгованість за договором 
становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування 
орендованого майна; не виконує зобов’язання щодо внесення завдат-
ку; перешкоджає співробітникам орендодавця та/або балансоутриму-
вача здійснювати перевірку стану орендованого майна.

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

16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний орендарем та погоджений 
балансоутримувачем проект договору оренди. У разі порушення пе-
реможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок 
не повертається.

17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пере-
можця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з оренд-
ної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутри-
мувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженою постановою КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ 
від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладення договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 500,00 
грн від початкової плати торгів.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 
на 10й календарний день після опублікування цієї інформації 
у газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня об 11.00.

Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд кон-
курсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ від 
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна».

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; про-
позиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної пла-
ти, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та 
із зазначенням банківських реквізитів;

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

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кре-
диторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій 
здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом 
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазна-
ченням назви претендента та об’єкта оренди (адреса, площа, назва 
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», 
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.

Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповнова-
жені особи подають на відкритому засіданні конкурсної комісії, в запе-
чатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо орендної 
плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не 
може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в 
інформації про проведення конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу 
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів не більш 
як три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Пропозиції приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6. За додатковою інформацією звертатись за тел.: (056) 744-34-52;  
744-11-39.

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого державного майна 

 Назва об’єкта: нежитлові будівлі, а саме: виробничий кор
пус літ. «З2» площею 1348,7 м2, трансформаторна підстанція 
літ. «Л1» площею 23,6 м2, навіс літ. «П1» площею 456,4 м2, 
загальною площею 1828,7 м2 за адресою: м. Львів, вул. Лича-
ківська, 150, що перебувають на балансі Львівської філії концерну 
«Військторгсервіс».

Об’єкт оренди перебуває на балансі Львівської філії концерну 
«Військторгсервіс».

Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: літ. «З-2», літ. «Л-1» загальною площею 1372,3 м2 – 
розміщення складу для зберігання механізмів та устаткувань (оренд-
на ставка – 15 %); літ. «П-1» площею 456,4 м2 – розміщення стоянки 
для автомобілів (орендна ставка – 12 %).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 
53182,02 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – грудень 2018 
року, виходячи із вартості майна – 4269360,00 грн без ПДВ, ви-
значеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.10.2018.

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 319092,12 грн без ураху-
вання ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по 
Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок 
37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба 
України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний 
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого 
майна загальною площею 1828,70 м2».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної 
плати за базовий місяць оренди – грудень 2018 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 балансоутримувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

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

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 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 балансоутримувача, в порядку, визначеному 
чинним законодавством.

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат балансоутримувача 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 оцінки 
майна № 355/18 від 03.12.2018. У випадку якщо ініціатор укладення 
договору оренди державного майна не став переможцем конкур-
су – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат 
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення 
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).

Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду 
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
3, каб. 8) об 11.00 на 12й календарний день після дати опублі
кування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

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.

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа
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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 виконаня 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, від-
критий 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 зазначається назва, 
площа та місцезнаходження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, у Регіональному від діленні Фонду по Львівській області 
(каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер 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 Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 16, 
17 на другому поверсі 3поверхового лабораторного корпусу, 
інв. № 1, літ. за техпаспортом «Г–3», загальною площею 33,9 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебувають на 
балансі ДУ «НІОХІМ».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, станом на 10.09.2018 становить 287 700,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 27209,16 грн (без ПДВ) або на-
дати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний 
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, 
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, 
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника 
конкурсу з оренди».

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – листопад 2018 року, яка без ура
хування ПДВ становить 4534,86 грн, при орендній ставці 18 %, 
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. 
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення офіса.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-

ченням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. 

протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 

плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застра-
хувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, 
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, 
у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, за-
топлення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно 
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії до-
говору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завіре-
них належним чином договору страхування (договорів страхування) 
і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше ви-
користання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до 
чинного законодавства.

11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 

договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

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

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

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.

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

Конкурс з використанням відкритості пропонування розмі
ру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 
11.00 на 10й календарний день після дня опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.

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

заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; про-
позиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної пла-
ти, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та 
з зазначенням банківських реквізитів;

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

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-
му порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

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

інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій від-
повідно до законодавства (у довільній формі).

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються 
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, 
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати прове-
дення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На 
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) 
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, 
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості при-
ватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповно-
важені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-
верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника 
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин 
до початку проведення конкурсу.

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

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ 
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ІНфОрМацІя ПрО ОреНДУ вІЙСьКОвОГО МаЙНа
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

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

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.
 Лот № 1: нежитлові приміщення № 12 площею 95,6 м2 у 

будівлі сховища для техніки, інв. № 252а; частина технічного 
майданчика № 3 з асфальтним покриттям площею 40,0 м2 вій
ськового містечка № 58 за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно 
до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – 
грудень 2018 року становить 4310,43 грн (без ПДВ). Викорис-
тання нерухомого військового майна: під розміщення виробничих 
приміщень (інше використання нерухомого майна); розміщення та 
складування матеріалів та обладнання (інше використання нерухо-
мого майна).
  Лот № 2: нежитлові приміщення у будівлі складу (інв. 

№ 198) загальною площею 714,2 м2 військового містечка № 58 
за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 28 741,07 грн (без ПДВ). Використання 
нерухомого військового майна: під розміщення складів.
 Лот № 3: нежитлові приміщення площею 1939,2 м2 у бу

дівлі складу (інв. № 355) військового містечка № 58 за адресою: 
м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 74 613,41 грн (без ПДВ). Використання 
нерухомого військового майна: під розміщення складів.
 Лот № 4: нежитлові приміщення площею 340,9 м2 у будівлі 

сховища для техніки (інв. № 239) військового містечка № 58 за 
адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно 
до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – 
грудень 2018 року становить 11397,55 грн (без ПДВ). Викорис-
тання нерухомого військового майна: під розміщення виробничих 
приміщень (інше використання нерухомого майна).

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

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна 
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим 
призначенням, визначеним згідно з умовами конкурсу.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендовано-
го майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здій-
снення.

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

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

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

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту 
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації при-
міщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з 
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди 
буде вважатися припиненим.

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

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

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються 
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасни-
ка конкурсу. Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 
5 календарних днів до дати проведення конкурсу.

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

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

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

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

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

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування орен-
ди – зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та 
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної пла-
ти (завдатку та гарантії), додатковi пропозицii до договору орен-
ди; платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо 
перерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести 
стартових орендних плат; повiдомлення про засоби зв’язку з учас-
ником конкурсу.

При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде 
забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 
16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)».

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

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Батуринська, 2.
 Лот № 1: нежитлове приміщення площею 342,3 м2 у бу

дівлі складу, інв. № 410; частина технічного майданчика № 6 з 
асфальтним покриттям площею 100,0 м2 військового містечка 
№ 58 за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 15 170,76 грн (без ПДВ). Використання 
нерухомого військового майна: під розміщення складів; розміщення 
та складування матеріалів та обладнання (інше використання неру-
хомого майна).
 Лот № 2: нежитлове приміщення № 15 у будівлі управління, 

інв. № 175, площею 14,4 м2, нежитлові приміщення у будівлі 
складу, інв. № 127, площею 37,1 м2, нежитлові приміщення 
площею 543,2 м2 у будівлі сховищаскладу, інв. № 400, частина 
технічного майданчика № 3 з асфальтним покриттям площею 
225,00 м2, частина технічного майданчика № 6 з асфальтним 
покриттям площею 75,0 м2 військового містечка № 58 за адре-
сою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 31 821,97 грн (без ПДВ). Використання 
нерухомого військового майна: під розміщення офісних приміщень, 
складів, розміщення та складування матеріалів та обладнання (інше 
використання нерухомого майна).
 Лот № 3: нежитлове приміщення № 4 у будівлі управління, 

інв. № 175, площею 8,3 м2 військового містечка № 58 за адре-
сою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 574,50 грн (без ПДВ). Використання не-
рухомого військового майна: під розміщення офісних приміщень.
 Лот № 4: нежитлове приміщення № 9 у будівлі управління, 

інв. № 175, площею 19,9 м2 військового містечка № 58 за адре-
сою: м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповід-
но до чинного законодавства України, за базовий місяць орен
ди – грудень 2018 року становить 1377,41 грн (без ПДВ). Ви-
користання нерухомого військового майна: під розміщення офісних 
приміщень.
 Лот № 5: технічний майданчик №4 з асфальтним покрит

тям площею 660,0 м2 військового містечка № 58 за адресою: 
м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 7 643,78 грн (без ПДВ). Використання 
нерухомого військового майна: під розміщення та складування мате-
ріалів та обладнання (інше використання нерухомого майна).
 Лот № 6: технічний майданчик № 5 з асфальтним покрит

тям площею 560,0 м2 військового містечка № 58 за адресою: 
м. Львів, вул. Авіаційна, 5.

Стартовий розмір орендної плати, що визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – гру
день 2018 року становить 6 485,62 грн (без ПДВ). Використання 
нерухомого військового майна: під розміщення та складування мате-
ріалів та обладнання (інше використання нерухомого майна).

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

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна 
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим 
призначенням, визначеним згідно з умовами конкурсу.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендовано-
го майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здій-
снення.
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7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендовано-
му приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини 
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

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

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту 
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації при-
міщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з 
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди 
буде вважатися припиненим.

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

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

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються 
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасни-
ка конкурсу. Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 
5 календарних днів до дати проведення конкурсу.

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

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

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

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

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

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування орен-
ди – зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та 
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної пла-
ти (завдатку та гарантії), додатковi пропозицii до договору орен-
ди; платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо 
перерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести 
стартових орендних плат; повiдомлення про засоби зв’язку з учас-
ником конкурсу.

При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде 
забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 
16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)».

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Миколаєва про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ міста Миколаєва, адреса: 54056 
м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військо

ве майно – нежитлові приміщення складу буд. № 19 загальною 
площею 31,0 м2, технічного майданчика площею 810,0 м2 та 
технічного майданчика площею 810,0 м2 – для розміщення 
фізкультурноспортивного закладу, діяльність якого спря
мована на організацію та проведення занять різними видами 
спорту військового містечка № 111, за адресою: м. Миколаїв, 
смт Велика Корениха.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений 
відповідно до вимог чинного законодавства, становить 5226,22 
грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди (жовтень 2018 року) 
при використанні військового майна – під розміщення фізкультурно-
спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту, із застосуванням оренд-
ної ставки 17 %.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню 
на індекси інфляції.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 

зі стартовою, але не менший ніж орендна плата, визначена відповід-
но до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого 
виду діяльності.

2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим при-
значенням відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою про-
лонгацією за умови погодження з балансоутримувачем.

4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомі-
сяця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим) з урахуван-
ням індексу інфляції.

5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов екс-
плуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди 
запобігання його пошкодженню та псуванню, забезпечення пожеж-
ної безпеки.

6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів 
ремонту за рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.

7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення до-
говору оренди державного майна на користь балансоутримувача. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь 
строк оренди майно було застрахованим.

8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, про-
порційну площі землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за 
прилеглу територію в розмірі та порядку, що встановлені чинним 
законодавством.

9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення не-
залежної оцінки протягом 30 днів з моменту укладення договору 
оренди.

10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з поста-
чальними організаціями.

11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної 
плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж 
орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок 
плати за останні 3 (три) місяці оренди. При цьому орендар вносить 
зазначений завдаток протягом 10 (десяти) днів з моменту укладен-
ня договору оренди, а у разі не внесення завдатку договір оренди 
розривається.

12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орен-

доване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орен-

дованого майна. Переможцем конкурсу визнається орендар, який 
запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання 
інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі; документи, які визначені наказом Фон-
ду державного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затверджен-
ня Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності»;

відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що по-

свідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів, відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебі-
торської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника кон-
курсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство, 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної оренд-
ної плати;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, 
що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформ-
лену довіреність, видану представникові фізичної особи, свідоцтво 
про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, 
декларацію про доходи.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому кон-
верті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному пе-
чаткою учасника конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них при-
ймаються за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а, Квартирно-
експлуатаційний відділ міста Миколаєва, кімната 22.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих 
дні до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів 
з дати пуб лі кації за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в 
кімнаті № 22 КЕВ м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних) у економіста з договірних та претен-
зійних робіт Путятіна Володимира Борисовича.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Чернігів про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди нерухомого військового майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення на другому поверсі 
двоповерхової будівлі їдальні загальною площею 143,0 м2.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Шевченка, 105, в/м № 25, 
буд. № 36.

Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 12.12.2018 ста-

новить 679 218,06 грн.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподі-
лу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 року № 786, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 
27 грудня 2006 р. № 1846, за базовий місяць – грудень 2018 р. 
становить 3423,26 грн (без ПДВ) для розміщення буфету, що не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 6 %.

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але 

не менше, ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; 
ефективне використання орендованого майна за цільовим призна-
ченням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона 
суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; 
виконання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря 
без компенсації витрат на їх здійснення; забезпечення орендарем 
протипожежної безпеки об’єкта оренди; дотримання належних 
умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкоджен-
ню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення 
договору орендованого майна на користь балансоутримувача на 
суму, не меншу ніж його вартість, визначена незалежною оцінкою; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів 
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі вне-
сення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація 
орендарем податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу 
територію; погодження з балансоутримувачем змін та доповнень 
до договору, його розірвання та продовження; компенсація пере-
можцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна 
та пуб лі кацію оголошення про конкурс за виставленими рахунка-
ми відповідних ЗМІ; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж 
орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок 
плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання 
договору оренди.

Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією 
відповідно до чинного законодавства.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії документи, зазначені у п. 3.2 наказу Фонду державного 
майна України та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); докумен-
ти, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про 
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку 
від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу 
про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу роз-
мір місячної орендної плати (відображається в проекті договору 
оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі 
на право оренди».

Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiд-
по вiдають вимогам конкурсу, приймаються протягом 16 кален-
дарних днiв пiсля опублiкування інформації в газетi «Вiдомостi при-
ватизації».

Конкурс вiдбудеться о 10.00 через 20 календарних днiв пiсля 
опублiкування iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» за 
адресою: 14007, м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда (Любченка), 19, 
Квартирноексплуатацiйний вiддiл м. Чернігів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Військової частини 2428 Державної прикордонної служби 
України про проведення конкурсу на право оренди 
нерухомого військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України, 
адреса: 03110, м. Київ, вул. Народна, 54а.
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина даху будівлі площею 4,0 м2, частина нежитло
вого приміщення технічного поверху площею 7,96 м2, загаль
ною площею 11,96 м2 за адресою: м. Київ, вул. Народна, 54а.

Орендодавець – Військова частина 2428 Державної прикордон-
ної служби України.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Адміністра-
ція Державної прикордонної служби України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 30.09.2018 становить 441 886,00 грн без урахування ПДВ.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий 
місяць розрахунку – жовтень 2018 року становить 6740,97 грн 
без урахування ПДВ.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Термін оренди – 2 роки 9 місяців.
Основні умови конкурсу: мета – розміщення технічних засобів 

і антен оператора телекомунікації, який надає послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку; найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди по-
рівняно з початковим розміром орендної плати; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення 
та умов договору оренди; сплата завдатку у розмірі, не меншому 
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не піз-
ніше 15 числа, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата 
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; відшкодовувати 
витрати орендодавцю за комунальні послуги; компенсація витрат 
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; виконання поточного 
ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на від-
шкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, 
не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; заборона при-
ватизації та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі потрібно подати:
документи, вказані в п. 3.2 наказу Фонду державного майна 

України та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241 «Про затвердження По-
рядку та умов проведення конкурсів на право укладення договорів 
оренди військового майна»; відомості про учасника конкурсу: ви-
писку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб; належним чином оформлену довіреність, видану представнику 
юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені нотарі-
ально (для юридичних осіб); відомості про фінансовий стан (плато-
спроможність) учасника конкурсу; техніко-економічне обґрунтуван-
ня оренди (варіанти поліпшення орендованого майна); заяву про 
участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); зобов’язання (пропо-
зиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований 
учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображаєть-
ся в договорі оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді».

Конкурс буде проведено через 30 календарних днів з дати 
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» 
за адресою: м. Київ, вул. Народна, 54а.

Кінцевий термін приймання документів для участі в конкурсі – 
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу. Документи прийма-
ються за адресою: м. Київ, вул. Народна, 54а.

Телефони для довідок: (044) 527-65-29, 527-65-27.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м.Чернівці про проведення конкурсу на право укладення 
договорів оренди державного (військового) майна

Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – КЕВ м. Чернівці (код ЄДРПОУ 08179180).
 І. Назва об’єктів оренди та місцезнаходження: нежитлова 

будівля (літ. Г) складу (інв. № 47) загальною площею 267,4 м2 
військового містечка № 195 за адресою: м. Чернівці, вул. Авіа-
ційна, 10.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
становить 432998,00 грн (чотириста тридцять дві тисячі дев’ятсот 
дев’яносто вісім гривень 00 коп.) без ПДВ.

Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) 
майна за базовий місяць (грудень 2018 року) при використанні 
об’єкта з метою розміщення складу, орендна ставка 15%, визначе-
ний відповідно до вимог чинного законодавства і становить 5532,16 
грн (без ПДВ).
 ІІ. Нежитлова будівля (літ. В) складу (інв. №1) загальною 

площею 340,6 м2 військового містечка № 195 за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Авіаційна, 10.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
становить 544647,00 грн (п’ятсот сорок чотири тисячі шістсот сорок 
сім гривень 00 коп.) без ПДВ.

Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) 
майна за базовий місяць (грудень 2018 року) при використанні 
об’єкта з метою розміщення складу, орендна ставка 15 %, визначе-
ний відповідно до вимог чинного законодавства і становить 6958,63 
грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної 
плати за базовий місяць.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа міся-
ця, наступного за звітним).

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільо-
вим призначенням.

4. Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців із можливіс-
тю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем 
всіх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди балансоутри-
мувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом 
оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку мож-
ливе за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на 
момент закінчення строку дії цього договору. У разі, якщо на момент 
продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була 
зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди 
провадиться нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті 
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, ви-
значеному чинним законодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого 
майна.

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

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб.

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

11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати 
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, 
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення не-
залежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих днів з моменту 
оголошення результатів конкурсу.
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13. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.

14. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж трикратний розмір 
орендної плати за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься 
протягом 10 днів з моменту укладання договору оренди в рахунок 
плати за останній (останні) місяці оренди.

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

16. Сплата гарантійного внеску (відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).

17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди 
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його про-
ведення.

Переможцем конкурсу буде визнано учасника, який при 
обов’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу запропонував 
найбільший розмір орендної плати в порівнянні із стартовим, та не 
нижче ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.

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

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно яко-
го вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
інформацію про засоби зв’язку з ним; документи які підтверджу-
ють сплату гарантійного внеску, який становить шість стартових 
орендних плат.

Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перераху-
вання коштів на такі реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ 
м. Чернівці, код ЄДРПОУ 08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, 
р/р 35223240005673;

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

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості 
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від 
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу 
про банкрутство;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкур-

су, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству 
України.

Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної 
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» 
із зазначенням назви учасника конкурсу, най менування та місцез-
находження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з від-
битком печатки (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкур-
сі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, 
м.Чернівці, вул. Українська, 43, кімната 3.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21й календарний 
день після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відо
мості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 
43, кімната № 11.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваже-
ними особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні 
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учас-
ників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу (кімната № 11).

Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за те-
лефоном (0372) 52-88-03.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Дніпро про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 25,0 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

смт Черкаське, військова частина А1828, військове містечко № 13, 
інв. № 43.

Стартовий розмір орендної плати становить 320,82 грн за 
умови використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

Базовий місяць орендної плати – листопад 2018 р. визна-
чений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання 
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ 
від 04.10.1995 № 786 (із змінами та доповненнями).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (що-

місяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції.

3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечен-
ня його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завда-
ток в розмірі, не меншому ніж плата за перший (базовий) місяць 
оренди. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар 
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдат-
ку у розмірі тримісячної орендної плати. Завдаток зараховується 
як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови 
переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток по-
верненню не підлягає.

5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів 

ремонту орендованого майна.
7. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному 

стані.
8. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період 

оренди та забезпечення його охорони.
9. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
10. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання 

договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним 
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відно-
вити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.

11. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим 
використанням об’єкта оренди.

12. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
13. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який за-

пропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання 
об’єкта оренди та за інших рівних умов найбільшу орендну плату за 
базовий місяць розрахунку.

Конкурс відбудеться в Гвардійському підрозділі КЕВ м. Дні
про за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський рн, 
смт Гвардійське, вул. Буркіна, буд. 8 через 20 календарних 
днів з моменту опублікування цієї інформації у газеті «Відо
мості приватизації».

Термін приймання конкурсних пропозицій: протягом 15 днів з мо-
менту пуб лі кації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конвер-
ті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу 
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які 
працюють без печатки).

Документи приймаються за адресою: Дніпропетровська обл., Ново-
московський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, буд. 8, кімн. 206.

За додатковою інформацією звертатися за тел. (066) 731-24-31.

ІНФОРМАЦІЯ 
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства 
оборони України про оголошення конкурсу на право 
укладення договору оренди

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони 
України, адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 Об’єкт 1. Частина нежитлових приміщень площею 254,2 м2 

першого поверху будівлі № 84 у військовому містечку № 199 за 
адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 
грудень 2018 року становить 11926,60 грн без урахування ПДВ 
(для розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, у військовій частині).
 Об’єкт 2. Частина нежитлових приміщень площею 23,1 м2 

другого поверху будівлі № 102 військового містечка № 1 за 
адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 3а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 
листопад 2018 року становить 286,73 грн без урахування ПДВ 
(для розміщення позашкільного навчального закладу).

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

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий 
ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому 
орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції 
згідно із законодавством.

2. Використання нерухомого військового майна відповідно до ці-
льового призначення, визначеного умовами конкурсу.

3. Термін дії договору оренди – до 3 років. Продовження дії дого-
вору оренди можливе за умови дотримання істотних умов договору 
відповідно до чинного законодавства та погодження з органом вій-
ськового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендовано-
го майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здій-
снення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованих 
приміщеннях та майданчиках токсичні, вибухові, наркотичні, радіо-
активні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку 
об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

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

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту 
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації при-
міщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів 
з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній 
місяць оренди.

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

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

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної 
комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі та такі документи:
для учасників, які є юридичними особами: копії установчих до-

кументів, посвідчені нотаріусом; довіреність, видану представнику 
юридичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує 
представника юридичної особи, оформлені належним чином; копію 
звіту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням де-
біторської i кредиторської заборгованості за останній рік, завірену 
належним чином; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно 
нього не порушено справу про банкрутство;

для учасників, якi є фізичними особами: копію свідоцтва про 
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності 
посвідчену нотаріусом; витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців; копію декларацію про 
доходи або завірену в установленому порядку копiю звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного по-
датку, завірену належним чином; довіреність, видана представ-
нику фізичної особи, з наданням повноважень, та копію докумен-
та, що посвідчує представника фізичної особи, належним чином 
оформлену;

для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забез-
печення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (за-
вдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повідомлення про 
засоби зв’язку з учасником конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні 
пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», 
запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 (п’ять) 
календарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться о 10.00 через 20 календарних днів з мо
менту пуб лі кації цієї інформації у кабінеті відділу матеріальнотех 
ніч ного забезпечення Навчальноспортивної бази літніх видів спор
ту Міністерства оборони України за адресою: м. Львів, вул. Клепа
рівська, 39а. Для довідок email: nsblvs.mtz@gmail.com.

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 10

рівненсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській області про проведення продажу  
на електрон ному аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – державного пакета акцій розміром 75,7 % 
статутного капіталу Приватного акціонерного товариства 
«Мирогощанський аграрій» (код за ЄДРПОУ 035505132)

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Повне найменування товариства:  h приватне акціонерне 
товариство «Мирогощанський аграрій».
Місцезнаходження товариства: 35623, Рівненська область, Ду-

бенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 035505132.
Розмір статутного капіталу товариства: 39 241 043,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 29 722 031 шт., 

що становить 75,7% статутного капіталу товариства (виписка з реє-
стру кодів цінних паперів про реєстрацію випуску акцій №03/1/2018 
від 05.01.2018 Національного депозитарію України, Депозитарна 
установа: ПАТ АК «Укргазбанк»).

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 – 
83 особи.

Види діяльності за КВЕД:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур 

і насіння олійних культур (основний);
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
01.46 Розведення свиней;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
01.63 Післяурожайна діяльність.
Основними напрямами діяльності підприємства є вирощування 

зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби, 
свиней.

Обсяг та номенклатура продукції: обсяг реалізації по основних видах 
діяльності товариства становить 33 527,0 тис. грн., у тому числі:

за 2015 рік – 9428,6 тис. грн, у т.ч.: по рослинництву – 7681,6 тис. грн;

по тваринництву – 1747,0 тис. грн;

за 2016 рік – 6613,8 тис. грн, у т.ч.: по рослинництву – 2839,5 тис. грн;

по тваринництву – 3774,3 тис. грн;

за 2017 рік – 9723,9 тис. грн, у т.ч.: по рослинництву – 3299,1 тис. грн;

по тваринництву – 6424,8 тис. грн;

за 9 місяців 2018 року – 7760,7 тис. грн, у т.ч.: по рослинництву – 4650,8 тис. грн;

по тваринництву – 3109,9 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності 
ПрАТ «Мирогощанський аграрій»  

(правонаступник ПАТ «Мирогощанський аграрій»)  
за останні три роки та останній звітний період

 Показник Одиниця 
виміру 2015 рік 2016 рік 2017 рік 9 місяців 

2018 року

Чистий дохід від реалізації продукції тис. грн 12417 10424 12828 8750,0

Чистий фінансовий результат тис. грн 
(збиток)

(586) (850) (3158) (3873)

Первісна вартість основних фондів тис. грн 27647 27581 92806 92807

Залишкова вартість основних фондів тис. грн 7782 7143 35474 31446

Вартість активів тис. грн 17431 16615 45887 41117

Вартість власного капіталу тис. грн 11856 11006 40012 36139

Дебіторська заборгованість тис. грн 830 772 402 192

Кредиторська заборгованість, у т. ч.: тис. грн 4358 3705 3862 3626

прострочена за товари і послуги тис. грн – 3174 3174 3252

поточна за товари і послуги тис. грн 4069 241 342 25

поточна з бюджетом тис. грн 65 115 175 145

поточна з оплати праці тис. грн 150 140 130 156

поточна по розрахунках зі страхування 
(ЄСВ)

тис. грн 74 35 41 48

Акціонерне товариство має зобов’язання по відшкодуванню Пен-
сійному фонду суми пільгових пенсій. Станом на 01.02.2019 сума 
заборгованості товариства по пільгових пенсіях перед Пенсійним 
фондом становить 79,0 тис. грн. Заборгованість виникла за послуги 
з доставки пільгових пенсій. На даний час справа щодо зазначеної 
заборгованості розглядається в судовому порядку.

Відповідно до рішення господарського суду Рівненської області 
від 19 вересня 2018 року у справі № 918/1/18 з ПрАТ «Мирогощан-
ський аграрій» підлягає стягненню основний борг 3 167 609 грн 73 
коп., 659 824 грн 54 коп. – інфляційних, 3% річних в сумі 312 443 грн 
03 коп., пені в сумі 1 353 095 грн 02 коп. та 82 394 грн 58 коп. судо-
вого збору.

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земель-
ні ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:

На балансі ПрАТ «Мирогощанський аграрій» обліковуються будівлі 
та споруди, які використовуються для здійснення господарської ді-
яльності товариства, а саме:

будівлі і споруди за місцезнаходженням: Рівненська обл., Ду-
бенський р-н, с. Мирогоща Перша у кількості 50 одиниць; будівлі 
і споруди за місцезнаходженням:  Дубенський р-н, с. Молодаво у 
кількості 9 одиниць; с. Мокре – 6 одиниць; с. Костянець – 9 одиниць. 
Сільськогосподарська техніка (трактори, комбайни) у кількості 39 
одиниць. Транспортні засоби у кількості 31 одиниця, у т.ч. вантажні 
автомобілі – 23 одиниці, легкові автомобілі – 8 одиниць. Сільсько-
господарська техніка – 16 одиниць.

На балансі акціонерного товариства обліковується об’єкти дер-
жавної власності, що не увійшли до статутного капіталу товариства: 
5 будівель, іподром, 69 споруд та обладнання.

Відомості про земельні ділянки: відповідно до листа відділу у 
Дубенському районі Головного управління Держгеокадастру у Рів-
ненській області від 15.11.2018 №0-17-0.22-389/106-18 за даними 
державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх 
за власниками земель, землекористувачами, угіддями за акціонер-
ним товариством земельні ділянки на території Дубенського району 
Рівненської області не обліковуються.

Також, відповідно до листа головного управління Держгеокада-
стру у Рівненській області від 04.01.2019 № 8-17-012-5412-19 згідно 
з кількісним обліком у постійному користуванні ДП «Мирогощанський 
державний іподром» (правонаступник ПрАТ «Мирогощанський агра-
рій») перебувало 3326,9994 га земель, з них на території Мирого-
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
35,42 м2 (у т. ч. 3,22 м2 – площа загального використання).

Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ТОВ «Науково-проектний центр ДТЕК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 

151,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.

щанської сільської ради – 1881,1687 га, на території Молодавської 
сільської ради – 1445,8307 га.

Станом на 01.12.2018 загальна площа земель, що підлягають по-
ділу на земельні частки (паї) згідно з Проектом землеустрою щодо 
організації території земельних часток (паїв) ДП «Мирогощанський 
державний іподром» (правонаступник ПрАТ «Мирогощанський агра-
рій» на території Мирогощанської та Молодавської сільських рад), 
становить 2845,0437 га, в тому числі на території Мирогощанської 
сільської ради – 1594,6825 га, на території Молодавської сільської 
ради – 1250,3612 га.

ПрАТ «Мирогощанський аграрій» має право на отримання зе-
мельних ділянок в установленому законодавством України порядку 
під внутрішньогосподарськими шляхами, господарськими дворами 
та іншими об’єктами

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
1. Договір оренди майна № 1643-2018 від 24 жовтня 2018 р. 

(зі зміна ми), укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Мирогощанське», за яким передано в строкове платне користування 
нерухоме майно товариства: приміщення (бокс) № 40 на території ав-
тогаража площею 39,3 м2 за адресою: Рівненська область Дубенський 
район, с. Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 55; приміщення (бокс) № 
47 на території автогаража площею 61,1 м2 за адресою: Рівненська 
область Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; 
приміщення № 6 на території автогаража на 10 комбайнів площею 
66,7 м2 за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. Миро-
гоща Перша, вул. Шевченка, 51; кімната № 3 адміністративної будівлі 
площею 9,9 м2 за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. 
Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1; майданчик на території автога-
ража площею 200,0 м2 за адресою: Рівненська область Дубенський 
район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55.

Термін дії договору – до 24.10.2019, базовий місяць розрахунку 
вересень 2018 р. – 3 363,22 грн.

2. Договір оренди майна № 1639-2018 від 18 жовтня 2018 р., 
укладений з Комунальним підприємством «Мирогощанське», за 
яким передано в строкове платне користування нерухоме майно то-
вариства: «Пункт ТО», площею 319,3 м2, що розташований за адре-
сою: Рівненська область Дубенський район, с. Мирогоща Перша, 
вул. Шевченка, 59.

Термін дії договору – до 18.09.2021 базовий місяць розрахунку 
вересень 2018 р. – 3 976,76 грн.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин 
у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення від-
ходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: 
викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 березня 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.

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(із змінами).

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

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

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

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

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної 
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

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

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський 
аграрій» у кількості 29 722 031 штук акцій номінальною вартістю 
29 722 031 грн, що становить 75,7 % статутного капіталу товариства, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбаченим законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосеред-
нє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у роз-

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

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 
області.

Платник – ФОП Волошко Ю. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
 3. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: насосна 

станція № 2 – 1 шт.; ставок № 10 нагульний 50 га – 1 шт.; ставок 
№ 9 виросний 35 га – 1 шт.; ставок нагульний Світлогірський 
176 га – 1шт.; трансформатор н.ст. № 2 – 1шт.; трансформа
тор ПМ 63 – 70 н.ст. № 2 – 1 шт.; шкаф РПС н.ст. № 2 – 1 шт. 
Балансоутримувач: ДП «Укрриба».

Адреса: Дніпропетровська обл., смт Кринички в межах Крини-
чанської селищної ради, Світлогірської та Червонопромінської сіль-
ських рад.

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

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 
області.

Платник – ТДВ «Криничанське рибоводне сільськогосподарське 
підприємство».

мірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків 
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господа-
рювання (далі – дозвіл на концентрацію).

Покупець пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський аграрій», що є 
випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти 
договір про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним де-
позитарною установою.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами – 29 722 031,00 грн (двадцять дев’ять мільйонів 

сімсот двадцять дві тисячі тридцять одна гривня 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 861 015,50 грн (чо-

тирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча п’ятнадцять 
гривень 50 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – 14 861 015,50 грн (чо-
тирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча п’ятнадцять 
гривень 50 коп.)

Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож
ного із способів продажу:

аукціону з умовами – 2 972 203,10 грн (два мільйони дев’ятсот 
сімдесят дві тисячі двісті три гривні 10 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 486 101,55 грн (один міль-
йон чотириста вісімдесят шість тисяч сто одна гривня 55 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 1 486 101,55 грн (один міль-
йон чотириста вісімдесят шість тисяч сто одна гривня 55 коп.).

Розмір реєстраційного внеску станом на 1 січня поточного 
року – 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 коп.)

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець пакету акцій ПрАТ «Мирогощанський аграрій» розміром 

75,7 % зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом 1 (одного) року від дати переходу права 

власності на пакет акцій простроченої кредиторської заборгованості 
товариства перед бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільо-
вими фондами, яка буде наявна у товариства на дату переходу права 
власності на пакет акцій до покупця;

недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати 
заробітної плати його працівникам, по платежах до Пенсійного фон-
ду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами 
трудового законодавства;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи по-
купця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на під-
ставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю 
України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнен-
ня на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів 
про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього 
права власності на пакет акцій;

належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі 
приватизації товариства не увійшло до його статутного капіталу, але 
залишилось на балансі товариства;

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;

у випадках, передбачених законодавством про захист економіч-
ної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимоно-
польного комітету України на безпосереднє або опосередковане 
придбання пакета акцій, що забезпечує перевищення 50 відсотків 
голосів у вищому органі управління відповідного акціонерного то-
вариства (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 
законодавством про захист економічної конкуренції;

здійснення передачі на збереження до спеціалізованої архівної 
установи документів трудового архіву товариства протягом 2 (двох) 
років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця.

Строк виконання умов не повинен перевищувати п’яти років від 
дати переходу права власності на пакет акцій товариства.

Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного това-
риства «Мирогощанський аграрій» має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».
4. Додаткова інформація:

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017, 

м. Рівне;
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок  №37314029008805 (для перерахування гарантійного 

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

МФО 820172;
в іноземній валюті переказ у доларах США:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Рівненській області
Повна назва та адреса бенефіціара (отримувача):
Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Rivne 

region
Номер рахунка в банку бенефіціара (отримувача):
account №25230000000050

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 15,0 тис. грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди та облад-
нання відповідного функціонального призначення.
 4. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслі

док незбереження групи інвентарних об’єктів у складі: 5 жит
лових будинків (інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 
до житлових будинків (№ 305, № 305), вбиральня № 1 та № 3 
(інв. № 313, 315), 2 каналізації (інв. № 228, 229), 2 свердловини 
артезіанські (інв. № 26, 27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), 
водопровід (інв. № 28), зовнішній водопровід (інв. № 13), газо
провід (інв. № 30), газопровід магістральний (інв. № 31), зов
нішній газопровід (інв. № 13), 3 лінії електропередач (інв. № 24, 
35, 47), зовнішня електромережа (інв. № 9), артскважина (інв. 
№ 11), пожежне водоймище (інв. № 12), 2 пожежні водойми 
(№ 36, 35).

Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та 
фактична адреса Товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 1).

Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі 
внаслідок незбереження державного майна.

Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропе-
тровській області.

Дата оцінки – 01.10.2018.

Назва банку бенефіціара (отримувача):
SWIFT: EXBSUAUXRIV
JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK
UKRAINE
RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227;
в іноземній валюті переказ у євро:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Украї-

ни по Рівненській області
Повна назва та адреса бенефіціара (отримувача):
Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Rivne 

region
Номер рахунку в банку бенефіціара (отримувача):
account №25230000000050
Назва банку бенефіціара (отримувача):
SWIFT: EXBSUAUXRIV
JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK UKRAINE
RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG
MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 17.00 
за попередньою домовленістю та за місцем розташування об’єкта. 
Контактна особа на підприємстві: в. о. директора ПрАТ «Мирогощан-
ський аграрій» Тищук Олександр Дмитрович, т. 099-615-59-54.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони 
для довідок: (0362) 62-33-18. 26-96-24, Час роботи регіонального 
відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної пошти: 
rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна. (0362) 62-33-18.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

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

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
по Рівненській області від 15.02.2019 № 75

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон
ній торговій системі: UAARP201811010000121.

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

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 20 календарних днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами: – мінімальний крок аукціону становить 1% 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 297 220,31 грн 
(двісті дев’яносто сім тисяч двісті двадцять гривень 31 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни: – мінімальний крок аукці-
ону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта привати-
зації – 148 610,16 грн (сто сорок вісім тисяч шістсот десять гривень 
16 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: –. Мінімальний крок аук-
ціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта привати-
зації – 148 610,16 грн (сто сорок вісім тисяч шістсот десять гривень 
16 коп.)

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 та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 8,5683 тис. грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за 
подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, 
псування – будівлі, інженерні мережі).

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-
ділення конкурсну документацію, а саме:

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

Копії документів, які подаються до регіонального 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, внесени-
ми наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико-
нання робіт (у календарних днях).

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

Конкурс відбудеться 06.03.2019 об 11.00 у регіональному 
відділенні, телефон для довідок (056) 7441151.

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки індивідуально визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо
ваного приміщення площею 2,0 м2 коридору першого поверху 
будівлі адміністративнопобутового комбінату, що перебуває 
на балансі ВП «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» (код за 
ЄДРПОУ 33504980).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, Покров-
ський район, м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, б/н.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, елект рон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Держав-
ний ощадний банк України».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.
 2. Най менування об’єкта оцінки: частина поверхні даху пло

щею 30,0 м2 двоповерхової будівлі пожежної частини (реєстро
вий номер 38242758.2.ААААЖА029), що перебуває на балансі 
3 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій об-
ласті, код за ЄДРПОУ 38242758.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Флотська, 66.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, елект рон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних 
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій.

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, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається із:

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).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен
ні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (3й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіонального від-
ділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-

су (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта 
оціночної діяльності, та най менування юридичної особи або пріз-
вище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ЖитоМирсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 Най менування об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення на 
1му поверсі адмінприміщення площею 30,2 м2, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Житомирській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Коротуна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіо-
нальне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ТОВ «Продцентр-Плюс». Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най менування об’єкта оцінки № 2: будівля гаражів площею 

460,7 м2 (літ. Г1), що перебуває на балансі Житомирського між-
районного управління водного господарства. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковсько-
го, 109. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання дого-
вору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіо-
нальне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Мартенчук О. М. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для 
об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема, порівняльної площі та за 
функціональним призначенням – адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна, нерухомість закладів громад-
ського харчування, виробнича, виробничо-складська, складська  
нерухомість.
 Най менування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення 

(кімната № 5) площею 18,2 м2 в будівлі, що перебуває на балан-
сі Професійно-технічного училища № 16 м. Коростеня. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушев-
ського, 24/1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження 
дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Ре-
гіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – Адвокат Бугайов М. В. Очікувана найбільша ціна послуг з 
оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най менування об’єкта оцінки № 4: нежитлова будівля ко

рівника площею 459,3 м2, що перебуває на балансі ДП «Білоко-
ровицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 
130а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне 
відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – 
ТОВ «Сервіспостач плюс». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки 
під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним 
призначенням – адміністративна, торговельно-адміністративна, тор-
говельна, нерухомість закладів громадського харчування, виробнича, 
виробничо-складська, складська нерухомість.
  Най менування об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщен

ня площею 34,3 м2 в будівлі (літ. А2), що перебуває на балансі 
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата 
оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сапіженко 
Р. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщен-
ня, частини будівель.
  Най менування об’єкта оцінки № 6: нежитлові приміщен

ня площею 68,0 м2 1го поверху адміністративної будівлі та 
гараж площею 17,5 м2, що перебуває на балансі Хорошівського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
смт Черняхів, майдан Рад, 2. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник 
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Черняхівської районної ради. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року 
за № 198/31650) (далі – Положення).

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
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 оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
підтвердних документів.

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

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального 
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити най менування 
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опуб лі
кування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду 
по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріх тера, 
20 (контактний номер телефону (0412) 420418).

ЗаКарпатсьКа оБласть
IНФОРМАЦIЯ 
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 21) 
площею 10,3 м2 першого поверху адмінкорпусу (літера В).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Берегів-
ський р-н, с. Астей, вул. Дружби народів, 109.

Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в опе-
ративному управлінні Закарпатської митниці ДФС.

Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по За-

карпатській області.
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.01.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель 

адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 кален-

дарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення 

(поз. 1) площею 9,3 м2 на першому поверсі нежитлової будів
лі літ. «А».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Карпатської Січі, 38.

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Хустському районі Закарпатської області.

Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по За-

карпатській області.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ХУСТ – Земля Карпат».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.01.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель 

адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 кален-

дарних днів.
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, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної 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».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників кон-
курсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, порядку її складання, оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вар-

тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з надан-
ням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: за-
ява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практич-
ного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформа-
цією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).

Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61 38-83.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, та най менування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Конкурсна документація претендента подається в запечата-
ному конверті до служби діловодства Регіонального відділення 
Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45 01 березня 2019 року 
(включно).

Конкурс відбудеться 07 березня 2019 року о 10.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області (адреса: 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

КіровоГраДсьКа оБласть
IНФОРМАЦIЯ 
Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди нагульного 
ставу № 3, нагульного ставу № 4, нагульного ставу № 5, нагуль
ного ставу № 6, що перебувають на балансі державного підприєм-
ства «Укрриба» та знаходяться на території Цвітненської сільської 
ради Олександрійського району Кіровоградської області.

Най менування балансоутримувача: державне підприємство 
«Укр риба».
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Цвітненська сільська рада 
Олександрівського району Кіровоградської області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Елект рон на адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.

gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 

основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 21 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2019.
Площа земельної ділянки, м2: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Цвітненська сільська рада 

Олександрівського району Кіровоградської області.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-

воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ТОВ фірма «ОЛТО» (тел. (096) 606-14-96).
Подібними об’єктами є: гідротехнічні споруди.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-

датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 10,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

10,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а, що перебу-
ває на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Благовіщенському районі.

Най менування балансоутримувача: Управління Державної казна-
чейської служби України у Благовіщенському районі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благо-
віщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Елект рон на адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.

gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 

основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій станом на 01.01.2019, тис. грн – 765,57.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2019.
Площа земельної ділянки, м2: 36,11.
Місце розташування земельної ділянки: м. Благовіщенське, 

вул. Ореста Гуменюка, 8а.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-

воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Солтик Руслан Ілліч (тел. (096) 

188-74-77).
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення адміністративно-

го призначення.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-

датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про-
нумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної 
діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується 
Фондом якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта 
оцінки менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 
2 Закону України «Про публічні закупівлі».

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаці-
єю в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових 
прав на них» та 1.2 «Оцінка машин і обладнання».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
які мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років 
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсів) викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до 
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та по-
дання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де 
строк виконання робіт не перевищує 5 календарних днів, після отри-
мання у повному обсязі необхідної документації та інформації про 
об’єкт оцінки

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кім-
нату 801 Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській області 
за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, до 01.03.2019 включ-
но у робочий час до 16.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкур-
сі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 07 березня 2019 року о 9.00 у Ре

гіональному відділенні Фонду по Кіровоградській області за 
адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 
2, кімн. 708.

лУГансьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Луганській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта малої приватизації 

 Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля червоного кутка.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 

вул. Силікатна, 10ф.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої при-

ватизації шляхом продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

28.02.2019.

Замовник та платник: Регіональне відділення Фонду по Луган-
ській області.

Телефон та елект рон на адреса замовника: (06452) 4-23-48, 
lugansk@spfu.gov.ua.

Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: адміністративна 
нерухомість.

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 (у редакції 
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

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 тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-

ділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 
Розділу 2 Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в 
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг та строку виконання робіт.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, ма-
ють бути завірені належним чином.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луган
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодо
нецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформати-
ки, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ 
Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313).

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Луганській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 
приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі му
зичної школи (інв. № 7232), що перебуває на балансі ДП «Перво-
майсквугілля».

Місцезнаходження об’єкта: 93292, Луганська обл., Попаснянський 
р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та елект рон на адреса замовника: (06452) 4-23-48, 

lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана 

найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1600 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 

до Положення є: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

гаражів: інв. № 10101007 площею 15,3 м2, інв. № 10101008, 
площею 18,2 м2, що перебувають на балансі Кремінської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Місцезнаходження об’єкта: 92900, Луганська обл., м. Кремінна, 
вул. Банкова, 1б.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та елект рон на адреса замовника: (06452) 4-23-48, 

lugansk@spfu.gov.ua.
Платник: Кремінська міська рада Луганської області.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана 

найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2100 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 

2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна 
нерухомість.

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 (у редакції 
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

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 тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-

ділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 
Розділу 2 Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в 
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг та строку виконання робіт.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, ма-
ють бути завірені належним чином.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луган
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодо
нецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформати-
ки, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ 
Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313).

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
(№ 276) на першому поверсі будівлі головного корпусу універ
ситету загальною площею 3,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університет-
ська, 1.

Балансоутримувач: Львівський національний університет імені 
Івана Франка.

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Універси-
тетська, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Цимбала Юлія Ігорівна.
  2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитло

вого приміщення коридору № 2 загальною площею 1,0 м2 
на першо му поверсі будівлі команднодиспетчерського пунк
ту літ. «Б6».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 217.
Балансоутримувач: Львівський регіональний структурний під-

розділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху 
України.

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 оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Любін-
ська, 217.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПАТ «ПУМБ».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду площею 2,7 м2 та 

підвального приміщення площею 0,5 м2 гуртожитку № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 25.
Балансоутримувач: Львівський державний університет фізичної 

культури.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Під Голо-
ском, 25.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ЛМКП «Львівводоканал».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен

ня загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під 
літ. «Б3» – нового аеровокзалу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Да-

нила Галицького».
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 оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Любін-
ська, 168.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Автотехніка Фліт Сервісез».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б3» – но
вого аеровокзалу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Да-

нила Галицького».
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 оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Любін-
ська, 168.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Рентал Груп».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 12,6 м2 на першому поверсі будівлі лікарні (з поліклі
нікою).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинів-
ська, 233.

Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне 
об’єднання МВС України по Львівській області».

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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.
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Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарсти-
нівська, 233.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – Адвокат Кремінець Микола Миколайович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 53 загаль

ною площею 18,0 м2 на другому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ 

«Центральний проектний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. І. Фран-
ка, 61.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ДП «Укрдержбудекспертиза».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен

ня кімн. № 11 загальною площею 22,0 м2 на першому поверсі 
нежитлової будівлі під літ. «РЦ1» – адміністративна будівля 
ВДСП і АБ.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Да-

нила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Любін-
ська, 168.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 28,0 м2 на третьому поверсі в новому аеровокзалі під 
літ. «Б3».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Да-

нила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Любін-
ська, 168.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Авіація Галичини».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

загальною площею 38,95 м2, а саме: частина площі торгового 
залу площею 37,45 м2 та душова кімната площею 1,5 м2, які 
знаходяться в будівлі навчального корпусу технікуму.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. С. Крушельницької, 7.

Балансоутримувач: Самбірський технікум економіки та інфор-
матики.

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 оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Самбір, 
вул. С. Крушельницької, 7.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Добрянська Дарія Степанівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

площею 66,0 м2 на четвертому поверсі та вбудоване нежитло
ве приміщення площею 6,0 м2 у вестибулі на першому поверсі 
навчального корпусу № 4 загальною площею 72,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита 
Андрея, 5.

Балансоутримувач: Національний університет «Львівська полі-
техніка».

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

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

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

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Опірська Роксолана Олегівна.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 53,57 м2 на першому поверсі навчальновиробничого 
корпусу Ходорівського відділення.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Ходорів, 
вул. ім. Героя Майдану Романа Точина, 2.

Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ «Львівська полі-
техніка».

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 оренди дер-
жавного майна).

Елект рон 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. Ходо-
рів, вул. ім. Героя Майдану Романа Точина, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Ольшанський Володимир Петрович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 

доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – 7 – 2400,00 
грн; для об’єкта № 8 – 12 – 3000,0 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: Регіональне відділення Фонду по Львів-
ській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для № 2 – під розміщення банкоматів, автоматів з 
розливу напоїв, інших автоматів; для № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напря-
мом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
мості), 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 Регіональному відділенні Фонду по 
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по 
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
261-62-04.

МиКолаївсьКа оБласть 
ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Да
та

 
оц

ін
ки

1 Нежитлові приміщен-
ня адміністративно-
побутового корпусу;
приміщення гаража на 50 
автомашин

441,9;

698,5

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/9

ДП «Миколаївський 
морський торговельний 
порт»

31
.0

1.
19

2 Нежитлові приміщення 
опорної бази

72,0 м. Миколаїв, 
вул. Очаківська, 1а 
(Велика Корениха)

Миколаївське міжрайон-
не управління водного 
господарства 31

.0
1.

19

3 Частина приміщення на 
третьому поверсі адмін-
будівлі 
та частина покрівлі

1,3;

1,0

Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Пилипа Орлика 
(Косовського), 30 

23 ДПРЧ ГУ ДСНС 
України у Миколаївській 
області

28
.0

2.
19

4 Нежитлові приміщення 
будівлі лікарні

47,3 м. Миколаїв, 
вул. Флотська, 71

Державна установа 
«Територіальне медичне 
об’єднання МВС України 
по Миколаївській області» 28

.0
2.

19

5 Нежитлові приміщення 
першого та другого повер-
хів двоповерхової будівлі 
з підвалом

927,8 Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Розова, 3а 

Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі 
«Концерну «Військторг-
сервіс» 28

.0
2.

19

6 Нежитлове приміщення 
будівлі гаража

27,2 Миколаївська 
обл., м. Баштанка, 
вул. Ювілейна, 89 

Головне управління ста-
тистики у Миколаївській 
області 28

.0
2.

19

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Да
та

 
оц

ін
ки

1 Нежитлові приміщення адміні-
стративної будівлі

41,84 Миколаївська обл., 
смт Врадіївка, 
вул. Героїв Врадіїв-
щини, 137а 

Південний офіс Дер-
жаудитслужби

31
.0

1.
19

2 Нежитлове приміщення адміні-
стративної будівлі

74,5 Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Київська, 23

Управління поліції 
охорони в Миколаїв-
ській області 31

.0
1.

19

3 Нежитлові приміщення будівлі 
лікарні

34,7 м. Миколаїв, 
вул. Флотська, 71

Державна установа 
«Територіальне 
медичне об’єднання 
МВС України по Ми-
колаївській області»

28
.0

2.
19

4 Частина приміщень № 4-50, 
№ 63-73, № 76-114 їдальні на 
500 місць;

2258,0; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 1, 
літ. 1-Б/8;

ДП «НАЕК «Енерго-
атом» обліковуєть-
ся у ВП «Южно-
Українська АЕС» 31

.0
1.

19

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Да
та

 
оц

ін
ки

приміщення № 218, № 218а, 
№ 218б, № 218в, № 218г, 
№ 218д, №218е, № 218ж, 
№ 146 та місця загального 
користування будівлі ІЛК/буфет 
№ 35;

113,5; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 1, 
літ. 1-Б/7;

—"—

—
"—

приміщення № 217, № 217/1 та 
місця загального користування 
центральної ремонтної майстер-
ні/буфет № 25;

25,6; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 1, 
літ. 1-Г/2;

приміщення № 201, № 202, 
№ 203, № 204, № 204/1, 
№ 205, № 206 та місця загаль-
ного користування ЦДП корпусу 
«А»/буфет № 8;

244,4; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 3;

приміщення № 2, № 3, № 4 та 
місця загального користування 
будівлі гідроцеху/буфет № 17;

60,3; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 2;

приміщень № 23, № 24, № 25, 
№ 26, № 27, № 28 та місця 
загального користування, 
адміністративно-побутової спо-
руди Управління виробничо-тех-
нічної комплектації/ буфет № 16;

128,5; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 19

приміщення № 26, № 27, № 28, 
№ 29, № 30 та місця загально-
го користування, тимчасової 
бази трестмайданчику АГЕБ/
буфет № 3;

66,5; Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Комунальна зона 
19/2;

частина приміщень № 234, 
№ 235, № 237 та місця загаль-
ного користування, службово-
виробничого корпусу зі сходами 
та ліфтовим блоком/буфет 
ГЕС-ГАЕС

75,7 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс,1, 
літ. 1-Г.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сек-
тору організаційно-документального та комунікаційного за-
безпечення регіонального відділення фонду по Миколаївській 
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, 
яка складається із:

конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не 
більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з 
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з зако-
ном; підтвердних документів; документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду 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).

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити 
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцін-
ки – нежитлові приміщення.

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 менування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

До підтвердних документів належать: заява про участь у кон-
курсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою фор-
мою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення).

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що пе-
ребувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він 
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних орга-
нізаціях оцінювачів.

Відповідно до листа Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138 очіку-
вана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого 
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, технічні приміщення), – 
2,5 тис. грн; для об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом 
оцінки та перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліко-
вуються у ВП «Южно-Українська АЕС», – 6,8 тис. грн.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Мико-
лаївській області.

Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі

кування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 
20, 6й поверх конференцзал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до 
сектору організаційно-документального та комунікаційного забез-
печення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включ-
но) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. 
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

оДесьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Одеській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення Морського 
вокзалу (Паскомплекс) загальною площею 56,2 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «АМПУ». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Приморська, 6. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – 
лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Комуналь-
не підприємство «Бюро регіонального розвитку» (код за ЄДРПОУ 
37549229); тел. 718-92-92.

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

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

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

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна по об’єкту оцінки вище 6920 гривень комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

Продовження таблиці
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Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу доку-
ментального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. 
Одеса, вул. Вели ка Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 
18.00 28.02.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 06.03.2019 об 11.00 у Регіонально
му відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Вели ка Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: 
(048) 7315039, 7315028, 7315029.

рівненсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного примі
щення площею 163,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Шевченка, 27.

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 замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Елект рон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-

ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Дубенський районний територіальний 

центр соціального обслуговування.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
  2. Назва об’єкта оцінки: приміщення прохідної площею 

47,5 м2 та приміщення складу тари площею 461,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Павлюченка, 3.
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 замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Елект рон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-

ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Цалко Сергій Вікторович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 3 900 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного ви-

користання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціональ-
ного призначення).

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 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у 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 менування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по 
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї 
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного під-
розділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській 
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. 
Телефон для довідок 26-79-91.

тернопільсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження 
та най менування балансоутримувача Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
ва

рт
ос

ті Залишко-
ва вартість 
об’єкта, грн

Платник робіт 
з оцінки

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди 

1 Частина площадки з асфальтним покриттям 
№ 1 площею 500,0 м2 за адресою: вул. Тек-
стильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на 
балансі Регіонального офіса водних ресурсів 
у Тернопільській області

28
.0

2.
19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

1237,55 Приватне 
підприємство 
«Патмос»

2 Гідротехнічні споруди ставу Плотича 2, 
інвентарний номер 631, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ479 (у т. ч. контурна 
дамба ставу Плотича 2, інвентарний номер 
613/2, реєстровий номер 25592421.71.
ЧВБИВЧ835; дон. Водоспуск, інвентарний 
номер 618, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ411; рибовловлювач, інвен-
тарний номер 619, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ444; роздільна дамба 
2, інвентарний номер 620, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ448; водо на-
пуск, інвентарний номер 632, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ392; водо-
спуск, інвентарний номер 637, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ400), роз-
ташованих на території Будилівської с/р, 
Козівського району Тернопільської області 
та гідротехнічні споруди ставу Плотича 3, 
інвентарний номер 623, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ480 (у т. ч. контурна 
дамба ставу Плотича 3, інвентарний номер 
613/3, реєстровий номер 25592421.71.
ЧВБИВЧ836; спуск. канал, інвентарний но-
мер 612, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ451; рибо вловлювач, інвентарний 
номер 614, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ445; роздільна дамба, інвентарний 
номер 620, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ446; дон. водоспуск, інвентарний 
номер 621, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ406; дон. водоспуск, інвентарний 
номер 622, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ407; рибо вловлювач, інвентарний 
номер 623, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ438), розташовані на території Пло-
тичанської с/р, Козівського району Терно-
пільської області, що обліковуються на ба-
лансі Державного підприємства «Укрриба»

28
.0

2.
20

19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

195227,62 Фізична осо-
ба –підпри-
ємець Шмига 
Василь Олек-
сійович

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

3 Частина нежитлового приміщення поз. 2-10 
площею 11,0 м2 другого поверху будівлі 
літери А відділу статистики у Борщівському 
районі за адресою: вул. Степана Бандери, 
19а, м. Борщів, Борщівський район, Терно-
пільська область, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Терно-
пільській області

28
.0

2.
19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

765,90 Фізична 
особа – під-
приємець По-
пович Мирон 
Володими-
рович

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

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 (у 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Поло-
ження), та з урахуванням умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
1.1 в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положен-
ні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь 
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

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

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
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).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть врахову-
ватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оціню-
вачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 
3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
мості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), 
та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного 
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки по-
дібного майна, що підтверджується відповідними документами: 
копією договору (копіями договорів) про надання послуг з оцінки 
разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією 
висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією ре-
цензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, 
або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою 
саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою пре-
тендента.

Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів: 
№ 1 – 2000,00 грн; № 2 – 10000,00 грн; № 3 – 2100,00 грн. У своїх 
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати 
загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що спла-
чуються претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен пе-
ревищувати 5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – 
площадки, майданчики з твердим покриттям; подібними до об’єкта 
оцінки № 2 – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні 
споруди, дамби); подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме май-
но – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, 
торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних докумен-

тів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату 
конкурсу.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцо
рова, 11 (2й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів піс
ля дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок 
(0352) 250487.

Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального від-
ділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональ-
не відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Елект рон на адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності на об’єкти оренди 

№ 
з/п

Най менування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач Дата оцінки

Мета про-
ведення 
оцінки
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1 Нежитлове приміщення в учбово-
лабораторному корпусі на технічному повер-
сі 11-поверхової будівлі Харківської медичної 
академії післядипломної освіти – 6,0 м2 та 
частина даху – 3,0 м2, загальною площею 
9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 
58, що перебувають на балансі Харківської 
медичної академії післядипломної освіти, 
1896872, тел. 711-35-56

24.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди ТО

В 
«Л

ай
ф

се
лл

»

22
00

2 Нежитлове приміщення в горищній над-
будові на технічному поверсі будівлі 16-
поверхового гуртожитку № 1, корпус № 3 – 
12,5 м2 та частина даху – 3,0 м2, загальною 
площею 15,5 м2 за адресою: м. Харків, 
Салтівське шосе, 268, корпус № 3, що пере-
бувають на балансі Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, 1896872, 
тел. 711-35-56

24.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди ТО

В 
«Л

ай
ф

се
лл

»

22
00

3 Частина нежитлових приміщень: вестибуля 
(згідно техпаспортом кімн. № 24) площею 
1,0 м2 на 2-му поверсі; вестибуля (згідно 
техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 
на 3-му поверсі; вестибуля (згідно техпас-
портом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 4-му 
поверсі; вестибуля (згідно з техпаспор-
том кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 5-му 
поверсі; вестибуля (згідно техпаспортом 
кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 6-му поверсі; 
вестибуля (згідно техпаспортом кімн. № 24) 
площею 1,0 м2 на 7-му поверсі; вестибуля 
(згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 
1,0 на 8-му поверсі; вестибуля (згідно з 
техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 
на 9-му поверсі; машинного відділення 
(згідно з техпаспортом кімн. № 1) площею 
1,0 м2 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. 
№ 62418, літ. «А-9», загальною площею 
9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочків-
ська, 218, що перебуває на балансі Харків-
ського національного університету радіое-
лектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду
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4 Частина нежитлових приміщень: підсобне 
(згідно з техпаспортом кімн. № 11) площею 
2,0 м2 на 2-му поверсі; комора (згідно з 
техпаспортом кімн. № 11); площею 1,0 м2 
на 3-му поверсі; коридору (згідно з техпас-
портом кімн. № 55) площею 1,0 на 4-му 
поверсі 4/5-го поверхового гуртожитку № 1, 
інв. № 70331, літ. «А-5», загальною площею 
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 
10, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроні-
ки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду
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В 
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5 Частина нежитлових приміщень: підсобне 
(згідно з техпаспортом кімн. № 11) площею 
2,0 м2 на 2-му поверсі; комора (згідно з 
техпаспортом кімн. № 11) площею 1,0 м2 
на 3-му поверсі; коридору (згідно з техпас-
порту кімн. № 55) площею 1,0 м2 на 4-му 
поверсі 4/5-го поверхового гуртожитку № 1, 
інв. № 70331, літ. «А-5», загальною площею 
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 
10, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроні-
ки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 
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6 Нежитлове приміщення – частина кімн. 
№ 21 (сходи) на 3-му поверсі 5-поверхового 
гуртожитку № 3, інв. № 896, літ. «А-5», 
загальною площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на 
балансі Харківського національного універси-
тету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 
702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду ТО

В 
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ОН
ТЕ

НТ
  

ДЕ
ЛІ

ВЕ
РІ

 Н
ЕТ

ВО
РК

»

22
00

7 Частина нежитлових приміщень: холу (згідно 
з техпаспортом кімн. № 35 площею 1,0 м2) на 
1-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом 
кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 2-му поверсі; 
вестибюля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 
площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; вестибуля 
(згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею 
1,0 м2) на 4-му поверсі; вестибуля (згідно з 
техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 
5-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, 
інв. № 73076, літ. «В-5», загальною площею 
5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноград-
ська, 36, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 
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»
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8 Частина нежитлових приміщень: коридору 
(згідно з техпаспортом кімн. № 58 площею 
2,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів (згідно з 
техпаспортом кімн. № 46 площею 1,0 м2 та 
кімн. № 25 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі; 
коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 11 
площею 1,0 м2 та кімн. № 60 площею 1,0 м2) 
на 7-му поверсі; коридору (згідно з техпас-
портом кімн. № 25 площею 2,0 м2) на 8-му 
поверсі; комори (згідно з техпаспортом кімн. 
№ 7 площею 2,0 м2) на технічному поверсі 
9-поверхового гуртожитку № 7, інв. № 85702, 
літ. «А-9», загальною площею 10,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 51а, що пере-
буває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197, 
тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 

«К
ОН

ТЕ
НТ

 Д
ЕЛ

ІВ
ЕР

І Н
ЕТ

ВО
РК

»

22
00
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Най менування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач Дата оцінки

Мета про-
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оцінки
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9 Частина нежитлових приміщень: коридору 
(згідно з техпаспортом кімн. № 60 площею 
2,0 м2) на 3-му поверсі; коридору (згідно з 
техпаспортом кімн. № 46 площею 2,0 м2) 
на 4-му поверсі; коридору (згідно з техпас-
портом кімн. № 46 площею 2,0 м2) на 7-му 
поверсі; коридору (згідно з техпаспортом 
кімн. № 11 площею 2,0 м2) на 8-му по-
версі; коридору (згідно з техпаспортом 
кімн. № 6 площею 2,0 м2) на технічному 
поверсі 9-поверхового гуртожитку № 8, інв. 
№ 85701, літ. «А-9», загальною площею 
10,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. 
Свободи, 51б, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету радіое-
лектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 
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10 Частина нежитлових приміщень: коридорів 
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 2-му 
поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом 
кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 
площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів 
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 пло-
щею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2), 
розташованих на 4-му поверсі; коридорів 
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 5-му 
поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом 
кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 
площею 1,0 м2) на 6-му поверсі; коридорів 
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 7-му 
поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом 
кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 
площею 1,0 м2) на 8-му поверсі; коридорів 
(згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 9-му 
поверсі; коридору машинного відділення 
(згідно з техпаспортом кімн. № 3) площею 
2,0 м2 9-поверхового гуртожитку № 5, інв. 
№ 86391, літ. «А-9», загальною площею 
18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілино-
градська, 58, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету радіое-
лектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду
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11 Частина нежитлових приміщень: коридору 
біля головного входу на 1-му поверсі 14-по-
верхової будівлі навчального корпусу загаль-
ною площею 2 м2 за адресою: м. Харків, 
пл. Свободи, 4, що знаходиться на балансі 
Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-47

20.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ПА
Т 

АБ
 «
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-
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»
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12 Нежитлове приміщення – к. № 1, 2, 3, 4, 
5, 6 – на 1-му пов. 3-поверхової частини 
3-поверхового будинку з 3-поверховою 
надбудовою у центральній частині та дво-
ма 4-поверховими прибудовами НДІ гігієни 
праці та професійних захворювань ХНМУ 
(пам’ятка архітектури) загальною площею 
119,56 м2 за адресою:м. Харків, вул. Трін-
клера, 6, що перебуває на балансі Харків-
ського національного медичного університе-
ту, 01896866, тел. 707-73-80

04.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТО
В 
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АЗ
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ІТ
»

27
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13 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 
2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22 площею 
87,7 м2 та частина кімнат загального ко-
ристування площею 25,1 м2 на першому 
поверсі одноповерхової будівлі банку, інв. 
№ 1013992142, літ. «А-1», загальною пло-
щею 112,8 за адресою: Харківська обл., Хар-
ківський р-н, м. Мерефа, вул. Дніпровська/
Коцюбинського, 205/11, що перебувають на 
балансі Головного територіального управлін-
ня юстиції у Харківській області, 34859512, 
тел. 751-81-68

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду
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14 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 40, 43, 
50, 51, 52 та частково кімн. № 45 (площею 
16,0 м2) на першому поверсі 3-поверхового 
інженерного корпусу, літ. «А-3», загальною 
площею 134,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Український 
державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут», 00190443, тел. (057) 700-69-06

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду ТО
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15 Нежитлове приміщення на горищі площею 
12,5 м2 та два майданчика покрівлі на бу-
динку – 12,0 м2, загальною площею 24,5 м2 
за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 28, 
що перебувають на балансі Харківського 
державного автотранспортного коледжу, 
02128365, тел. 731-28-72

11.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Пр

АТ
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»
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16 Нежитлові приміщення № 19 – 22 загальною 
площею 72,0 м2 за адресою: Харківська обл., 
Вовчанський р-н, с. Бугаївка, вул. Березовий 
Гай, 1а, що перебувають на балансі Управ-
ління Служби безпеки України в Харківській 
області, 20001711, тел.: (057) 700-14-22, 
700-16-61 

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди до 
200 м2 для 
погодження 
розрахунку 
орендної 
плати (за 
заявою від 
сторонньої 
організації) Уп
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Замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди ви-
ступає Регіональне відділення Фонду по Харківській області, а по 
об’єкту оренди № 16 – Управління Служби безпеки України в Хар-
ківській області.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у 
конкурсах подають до регіонального відділення фонду по хар-
ківській області конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті, яка складається із:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними 
наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); 
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо 
ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-

тендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії дого-
вору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією 
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про 
вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної 
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи 
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної ор-
ганізації оцінювачів.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням 
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні доку-
менти) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості).

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розгля-
датиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен 
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки).

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по 
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, 
що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по 
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль
ний, 1, 5й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 7007719.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального від-
ділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Теа-
тральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

херсонсьКа оБласть,  
арК та м. севастополь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки державного майна

  1. Об’єкт: нежитлове приміщення загальною площею 
16,8 м2 на першому поверсі навчального (головного) корпусу 
№ 1, що перебуває на балансі Херсонського державного універси-
тету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27.

Замовник: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі.

Платник: Фізична особа – підприємець Лісова Ганна Валеріївна.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-

ми до об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель торговельного 
призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,4 тис. грн.
 2. Об’єкт: нежитлові приміщення їдальні та харчоблоку 

загальною площею 215,5 м2 в корпусі № 6, що перебуває на ба-
лансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, 
вул. Університетська, 4.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Фізична особа – підприємець Сіроштан Сергій 
В’ячеславович.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-

ми до об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель для закладів 
громадського харчування. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн.
 3. Група інвентарних об’єктів: зерновий склад літ. «А» за

гальною площею 1365,5 м2; зерновий склад літ. «Б» загальною 
площею 1282,7 м2; будівля морвокзалу літ. «М» загальною 
площею 90,8 м2; склад рідкого палива літ. «Е» загальною пло
щею 68,2 м2; гараж для автомобілів літ. «Є» загальною площею 
149,8 м2; деревообробний цех літ. «Ж» загальною площею 
129,9 м2; господарський склад літ. «С» загальною площею 
83,8 м2; адміністративна будівля (будівля управління) літ. «О» 
загальною площею 376,6 м2; артезіанська свердловина № 3; 
вбудовані приміщення в будівлі магазину літ. «У» загальною 
площею 135,1 м2, що перебувають на балансі Державного підпри-
ємства «Скадовський морський торговельний порт», за адресою: 
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли, вул. Набережна, 2.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія – 
1 Плюс».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є поді-

бними до об’єкта оцінки: комплекси будівель та споруд виробничо-
складського призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 8,0 тис. грн.
 4. Об’єкт: група інвентарних об’єктів – матеріальний склад 

(адмінбудівля) літ. «К» загальною площею 119,0 м2, будівля 
вахтенної літ. «З» загальною площею 28,3 м2, приміщення по
бутового призначення літ. «И» загальною площею 186,6 м2, 
прохідна літ. «Н» загальною площею 8,7 м2, що перебувають на 
балансі Скадовської філії Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрація Скадовського морського 
порту) та розташовані за адресою: Херсонська область, Каланчаць-
кий район, с. Хорли, вул. Набережна, 2.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія – 
1 Плюс».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є поді-
бними до об’єкта оцінки: комплекси будівель та споруд виробничо-
складського призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 6,0 тис. грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну до-
кументацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, а саме:

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

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

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

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

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Хер
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів піс
ля опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 
224444.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки державного майна

  1. Об’єкт: група інвентарних об’єктів: будівля гаража 
загальною площею 60,5 м2, майстерня загальною площею 
23,8 м2, котельня загальною площею 23,8 м2, склад вугілля 
загальною площею 40,0 м2 за адресою: Херсонська обл., м. Гені-
чеськ, вул. Центральна, 196, що перебувають на балансі Херсонського 
національного технічного університету.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Фізична особа – підприємець Маслаківський Євген 
Олександрович.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-

ми до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 
2 до Положення: об’єкти виробничого та виробничо-складського 
призначення.
 2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 

169,8 м2 на другому поверсі будівлі їдальні, що перебуває на 
балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за 
адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Громадська організація «Херсонська міська федерація 
силового триборства».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до 
Положення: приміщення спортивно-оздоровчого призначення.
 3. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 

40,1 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний універ-
ситет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 71а.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Публічне акціонерне товариство «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до 
Положення: приміщення адміністративного призначення.
 4. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 

70,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1, що пере-
буває на балансі Скадовського технікуму ДВНЗ «Херсонський дер-
жавний аграрний університет», за адресою: Херсонська обл., Ска-
довський р-н, с. Антонівка, вул. Студентська, 1.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Публічне акціонерне товариство «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до 
Положення: приміщення адміністративного призначення.
 5. Частина даху площею 25,0 м2 будівлі гуртожитку, що пе-

ребуває на балансі ДНЗ «Вище професійне училища № 2 м. Херсона», 
за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52.

Замовник: Регіональне відділення в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «лайф-
селл».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
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Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 
до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 
до Положення: конструктивні частини будівель для розміщення пе-
редавальних пристроїв.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час про-
ведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки неру-
хомого майна, яка може бути запропонована учасником конкурсу у 
конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нежитлових при-
міщень, частин приміщень тощо – 2,4 тис. грн; для комплексу будівель 
та споруд (групи інвентарних об’єктів) – 6,0 тис. грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну до-
кументацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, а саме:

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

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

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

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

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Хер
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів піс
ля опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 
224444.

хМельницьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області 
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені з метою надання послуг з 
оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 
37,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу.

Балансоутримувач – ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріаль-
ний коледж».

Місцезнаходження об’єкта: вул. Суворова, 17, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та елект рон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua

Дата оцінки – 31.01.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмель-

ницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Константинова Людмила 

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

приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельна неру-
хомість, нерухомість для закладів громадського харчування).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 

22,9 м2 у будівлі гуртожитку.
Балансоутримувач – Старокостянтинівський професійний 

ліцей.
Місцезнаходження об’єкта: вул. І.Франка, 35, м. Старокостянти-

нів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 

оренди.
Телефон та елект рон на адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.12.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмель-

ницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Герасимюк Наталія Євге-

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

приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельна не-
рухомість).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 

49,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмель-

ницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмель-

ницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 

оренди.
Телефон та елект рон на адреса замовника конкурсу: (0382)  

79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.01.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмель-

ницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Бачинська Світлана Анато-

ліївна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення  

є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: об’єкт державної власності ма

лої приватизації – окреме майно – погріб загальною площею 
113,8 м2.

Балансоутримувач – ВАТ «Летичівський агрегатний завод».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, 

смт Летичів, вул. І. Франка, 33.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості з метою приватизації шляхом викупу.

Телефон та елект рон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 28.02.2019.
Строк виконання робіт – не більше 10 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмель-

ницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду 

по Хмельницькій області.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення  

є споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 5: гараж площею 50,7 м2 у будівлі 

ремонтної майстерні.
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмель-

ницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ю. Сіцінського, 49, м. Хмель-

ницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 

оренди.
Телефон та елект рон на адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 

khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.01.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмель-

ницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Дронський Владислав Сер-

гійович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення 

є приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухо-
мість).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 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: заяву про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформацію 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 строк виконання робіт.

Місцезнаходження 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 сектору управління пер-
соналом, організаційно-документального, інформаційного забез-
печення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмель-
ницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсів (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування ін
формації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Хмель
ницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельниць
кий, 29013.

ЧерКасьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки 

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Чер-
каській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: прилегла до приміщення асфаль

тована територія площею 160,0 м2.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна уста-

нова «Уманська виправна колонія» (№ 129).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетична, 6, м. Умань, 

Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко Ю. М.
Дата оцінки: 28.02.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому 

поверсі адміністративної будівлі Бізнесінноваційного центру 
площею 4,0 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський 
національний університет імені Б. Хмельницького.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанси».
Дата оцінки: 28.02.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому 

поверсі гуртожитку № 4 загальною площею 17,1 м2.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський на-

ціональний університет садівництва.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інтернаціональна, 2, 

м. Умань, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агроріск».
Дата оцінки: 28.02.2019.
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, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють 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 
провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу 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 регіонального 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 менування 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 із:

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 17.04.2018 № 10-59-7687 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунк-
тами 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 
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв), – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть ви-
користовуватися 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 
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки 
до Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адре-
сою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 28 лютого 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 06 березня 2019 року об 11.00 в Регіо

нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 372971.

ЧернівецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для надання послуг з оцінки 
майна

 Най менування об’єкта оцінки: приміщення будівлі столо
вої (літ. Б) загальною площею 97,19 м2 (у т. ч. приміщення: 
(119) – 58,6 м2, частина приміщення (121) – 38,59 м2), що пе-
ребуває на балансі Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
ім. В. Ю. Шкрібляка.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Вижницький 
р-н, м. Вижниця, вул. Д. Загула, 13.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Елект рон на адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

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

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 584,30 грн станом на 31.12.2019.

Розмір земельної ділянки, усього: 1,1781 га.
Місце розташування земельних ділянок: Чернівецька обл., Ви-

жницький р-н, м. Вижниця, вул. Д. Загула, 13.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування цен-

трального корпусу, гуртожитку та спортзалу.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єкта 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 Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій 
області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме 
фізична особа – підприємець Ткачук Марія Василівна.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди 
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 3,0 тис. грн.

До участі в конкурсі 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 напрямком 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 конкурсі є наявність від-
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта 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.

Претендентам на участь у конкурсі 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 встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписан-
ня звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна 
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прийнято рішення  
про приватизацію

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Донецькій області від 18.02.2019 № 00141 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності – окреме майно – група будівель і споруд автостанції у 
складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туалет площею 
48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа 
площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 
5215 м2, за адресою: 87450, Мангушський р-н, смт Ялта, вул. 
Маяковського, 48/18а. Балансоутримувач: Публічне акціонер-
не товариство «Донецьке обласне підприємство автобусних 
станцій» (код ЄДРПОУ 03113785).

рівненсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській області від 07 лютого 2019 року 
№ 61 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду 
по Рівненській області від 12.06.2018 № 274 «Про прийняте рі-
шення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремо-
го майна», а саме пункт 2 наказу слід читати: «Приватизувати 
окреме майно – групу інвентарних об’єктів у складі: будівля 
прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, 
б, споруда естакади, В, що знаходиться за адресою: 35350, 
Рівненська область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Про-
мислова, 1, що перебуває на балансі ТзОВ «ПМК-5», код за 
ЄДРПОУ 00910660, шляхом продажу на елект рон ному аукці-
оні з умовами».

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Харківській області від 07 лютого 2019 року 
№ 258 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 
08.01.2019 № 28 «Про прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації», а саме: визначено спосіб прива-
тизації об’єкта малої приватизації окремого майна – комплекс 
нежитлових будівель та споруд Зачепилівської експлуатацій-
ної дільниці (10 одиниць), місцезнаходження: 64420, Харків-
ська обл., Зачепилівський р-н, с. Кочетівка, вул. Будівельна, 
1Б (балансоутримувач – Харківське міжрайонне управління 
водного господарства, код ЄДРПОУ 01033674) – продаж на 
аукціоні без умов.

ЧерКасьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Черкаській області від 07.02.2019 № 26-МП  
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 
23.01.2019 № 8-МП «Про прийняття рішення щодо приватизації 
окремого майна», а саме: прийнято рішення про приватизацію 
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої привати-
зації окремого майна – будівлі та споруди у складі: склад (літ. 
А-1); склад (літ. А-1-1); тех. приміщення (літ. Б); прохідна (літ. 
В); ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; вимощен-
ня асфальтобетонне, І (19500, Черкаська обл., м. Городище, 
вул. Чехова, 2а). Балансоутримувач – Управління цивільного 
захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Черкаській області від 07.02.2019 № 27-МП  
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 
23.01.2019 № 9-МП «Про прийняття рішення щодо привати-
зації окремого майна», а саме: прийнято рішення про при-
ватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації окремого майна – будівля складу (літ. 
А-1) загальною площею 1129,5 м2; прохідна (літ. Б-1) загаль-
ною площею 33,5 м2 (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Миру, 22). Балансоутримувач – Управління цивільного 
захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072.

пропози ція претендента подається в окремому запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з 
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 
строку виконання робіт.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земель-
ні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функ-
ціональним призначенням належать до торговельної нерухомості та 
нерухомості для закладів громадського харчування тощо.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 
21а або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення Фонду 
по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня пуб лі
кації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у Регіональ
ному відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою: 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

м. Київ 
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву  
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансо-
утримувач

Платник робіт 
з оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн
1 Нежитлові 

приміщення
447,6 м. Київ, бульв. 

Л. Українки, 36
ДП «ЕКО» ТОВ «КБ «Нерухо-

мість»
28.02.19

6000
2 Частина 

даху
7,74 м. Київ, просп. 

Повітрофлот-
ський, 31

КНУ будівництва 
і архітектури

ПрАТ «ВФ Укра-
їна»

31.01.19
4500

3 Нежитлове 
приміщення 

19,4 м. Київ, 
вул. Нагір-
на, 22

ДНВК «КІА» Аграновська С. Б. 28.02.19
4000

4 Частина 
даху

6,38 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 31

КНУ будівництва 
і архітектури

ПрАТ «ВФ Укра-
їна»

31.01.19
4500

5 Частина 
даху

7,88 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 31

КНУ будівництва 
і архітектури

ПрАТ «ВФ Укра-
їна»

31.01.19
4500

6 Споруда 4,0 м. Київ, с. Пи-
рогів, споруда 
№ 3

Національний 
музей народної 
архітектури та 
побуту України

ФОП Мельник 
Я. Я.

28.02.19
3500

7 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 31

КНУ будівництва 
і архітектури

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

28.02.19
3500

8 Нежитлове 
приміщення 

19,6 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса 
України» ДУС

ФОП Бондаренко 
О. О.

28.02.19
4000

9 Частина 
горища та 
даху будівлі

20,0 
(в т. ч. 
10,0 та 
10,0)

м. Київ, 
вул. Нагір-
на, 22

ДНВК «КІА» ПрАТ «Київстар» 28.02.19
4500

10 Дах будівлі 2167,0 м. Київ, просп. 
Космонавта 
Комарова, 1

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ТОВ «Аврора 
Терм»

28.02.19
10000

11 Нежитлове 
приміщення 

29,4 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса 
України» ДУС

ТОВ «Медіа-
ПрайсЦентр»

28.02.19
4000

12 Нежитлові 
приміщення

4586,1 м. Київ, просп. 
Академіка 
Глушкова, 1, 
павільйони 
№ 14 та № 17

Національ-
ний комплекс 
«Експоцентр 
України»

ЗО «ПЗНЗ «Мід-
гард»

28.02.19
10000

13 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Виборзька, 
3, гуртожиток 
№ 16

НТУУ «КПІ  
ім. І. Сікорсь-
кого»

ФОП Рильов 
Д. В.

28.02.19
3500

14 Частина 
сходового 
майдан-
чика

1,5 м. Київ, 
вул. Захід-
на, 1/6

ДП «ВО «Київп-
рилад»

ТОВ «БІЛІНК» 28.02.19
3500

15 Нежитлове 
приміщення 

16,8 м. Київ, 
вул. Дегтярів-
ська, 38 – 44

ДП «ПК «Украї-
на» по виготов-
ленню цінних 
паперів»

ТОВ «Україн-
ські системні 
інформаційні 
технології»

28.02.19
4000

16 Нежитлове 
приміщення 

38,2 м. Київ, 
вул. Дегтярів-
ська, 38 – 44

ДП «ПК «Украї-
на» по виготов-
ленню цінних 
паперів»

ТОВ «Міжнародне 
агентство із за-
хисту інтелекту-
альної власності 
та боротьби з 
піратством в кі-
берпросторі»

28.02.19
4000

17 Нежитлове 
приміщення 

36,5 м. Київ, 
вул. Костянти-
нівська, 68

ДП «НДІБМВ» ГС «Міжнародна 
асоціація ци-
вільного захисту 
України»

28.02.19
4000

18 Частина не-
житлового 
приміщення

10,0 м. Київ, просп. 
Академіка 
Глушкова, 4

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ФОП Ледней 
М. Ф.

28.02.19
3500

19 Нежитлове 
приміщення 

42,9 м. Київ, 
вул. Межигір-
ська, 11

ДП «УзЕМК» ДУ «Відкриті пу-
блічні фінанси»

28.02.19
4000

 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

Балансо-
утримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн
1 Частина не-

житлового при-
міщення

6,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 
100/1

ДП «Антонов» ПАТ «ПУМБ» 31.01.19
3500

2 Частина даху та 
технічного по-
верху

10,52 
(у т. ч. 
3,0 та 
7,52)

м. Київ, 
вул. Героїв 
Оборони, 11 

НУБіП України ПрАТ «Київ-
стар»

31.12.18

4500

№ 
з/п

Назва  
об’єкта оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса 
об’єкта оцінки

Балансо-
утримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн
3 Частина не-

житлового при-
міщення

14,0 м. Київ, 
вул. Металіс-
тів, 5, гурто-
житок № 15

НТУУ «КПІ  
ім. І. Сікорського»

ФОП Шакура 
О. М.

31.01.19
4000

4 Нежитлове при-
міщення 

69,3 м. Київ, 
вул. Борща-
гівська, 146, 
гуртожиток 
№ 19

НТУУ «КПІ  
ім. І. Сікорського»

ГО «Козацька 
звитяга»

31.12.18
4500

5 Частина даху 2,0 м. Київ, Воз-
несенський 
узвіз, 20

НАОМА ПрАТ «Київ-
стар»

31.10.18
4500

6 Асфальтований 
майданчик

43,0 м. Київ, 
вул. Є. Хар-
ченка, 34

Бортницьке між-
районне управ-
ління водного 
господарства ім. 
Гаркуші М.А.

ПрАТ «Київ-
стар»

31.01.19
4500

7 Нерухоме 
майно, а саме: 
частина котельні 
та виробничий 
майданчик

118,4 
(у т. ч. 
69,6 та 
48,8)

м. Київ, 
вул. Клавдіїв-
ська, 22

Київське вище 
професійне учи-
лище будівництва 
і архітектури

ТОВ «Нова 
ера – енер-
гетична 
група»

31.01.19
7500

8 Майданчик із 
залізобетонних 
плит

700,0 м. Київ, 
вул. Є. Хар-
ченка, 34

Бортницьке між-
районне управ-
ління водного 
господарства 
ім. Гаркуші М. А.

ТОВ «Тер моі-
зол-К»

31.01.19
7000

9 Частина даху та 
технічного по-
верху

15,0 
(в т. ч. 
10,0 та 

5,0)

м. Київ, 
вул. Тургенєв-
ська, 71 – 75

Головне управ-
ління статистики 
у м. Києві

ТОВ «лайф-
селл»

31.12.18
4500

Конкурси відбудуться 06 березня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 28 лютого 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 допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 06 березня 2019 
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та най менування 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено 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 – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 

частини приміщень, споруда, частина сходового майданчика, час-
тина котельні є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені 
у пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майдан-
чик, майданчик із залізобетонних плит є: майданчик.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина горища, час-
тина даху та технічного поверху, дах будівлі є: нерухоме майно для 
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та 
рекламних носіїв.

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

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

ПіДСУМКи
IНФОРМАЦIЯ 
Регіонального вiддiлення Фонду по КIРОВОГРАДСЬКIЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбулися 28.12.2018

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано:

ФОП Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – нежитлові приміщення площею 195,0 м2 в одно-
поверховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Толбухіна, 12, що перебувають на балансі 2 державного 
пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, з метою продо-
вження дії договору оренди, вартість робіт – 1 970,00 грн, строк ви-
конання робіт з оцінки – 5 днів;

ФОП Лукіну Лілію Сергіївну для проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – виробничо-складські приміщення площею 89,6 м2 
у ремонтному цеху ремонтно-допоміжної частини за адресою: Кіро-
воградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Виставочна, 20, 
що перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситу-
ацій у Кіровоградській області, з метою продовження дії договору оренди, 
вартість робіт – 1 850,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта оренди – приміщення матеріального складу № 1 
площею 410,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивниць-
кий (Кіровоград), проїзд Аджамський, 3, що перебувають на балансі 
Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області, з ме-
тою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 1 800,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.12.2018

1. Най менування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-
ня загальною площею 51,4 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової 
будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008), що обліковуються 
на балансі Кремінського професійного ліцею, за адресою: Луганська 
обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 2. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1900 грн, термін 
виконання роботи – 3 дні.

2. Най менування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
площею 81,2 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбо-
вого корпусу (інв. № 10311001), що обліковуються на балансі Схід-
ноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 41. 
Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» 
на таких умовах: вартість послуги – 1900 грн, термін виконання ро-
боти – 5 днів.

Продовження таблиці


