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40 Підсумки конкурсів 
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оціночної діяльності

40 Прийнято рішення 
про приватизацію



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

результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Приміщення колишнього клубу загальною площею 237,6 м2 з обладнанням, 
що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570», розташова-
не за адресою: 23100, Він ницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, при-
ватизованого шляхом продажу на електрон ному аукціоні зі зниженням стартової 
ціни на 50 % фізичною особою – Ковалем Максимом Володимировичем за ціною 
240001,20 грн (двісті сорок тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 40000,20 грн 
(сорок тисяч грн 20 коп.).

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – домобудівельний комбінат (розширення), розташований за 
адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 24, приватизовано 
шляхом продажу на електрон ному аукціоні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Скорич Дмитром 
за 9723,34 грн (дев’ять тисяч сімсот двадцять три гривні 34 копійки), у т. ч. ПДВ – 
1620,56 грн (одна тисяча шістсот двадцять гривень 56 копійок).

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

1. Об’єкт малої приватизації – вбиральня за адресою: Житомирська обл., м. Жи-
томир, вул. Під’їзна, 22 приватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Жуківською Людмилою Володи-
мирівною за ціною 12064,96 грн, у т. ч. ПДВ – 2010,83 грн.

2. Об’єкт малої приватизації – будівля котельні за адресою: Житомирська обл., 
м.Житомир, вул. Під’їзна, 22 приватизовано шляхом продажу на електрон ному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Жуківською Людмилою 
Володимирівною за ціною 126323,02 грн, у т. ч. ПДВ – 21053,84 грн.

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,
АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Об’єкт малої приватизації – будівля колишнього недіючого дитячого садка, роз-
ташований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копа-
ні, вул. Соборна (Леніна), 3, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний 
подав заяву на участь в електрон ному аукціоні без умов, – ТОВ «Багатопрофільна 
виробнича фірма «Нежданна», код за ЄДРПОУ 22728825. Ціна продажу об’єкта при-
ватизації становить 180 001,20 грн (сто вісімдесят тисяч одна гривня 20 копійок), 
у тому числі ПДВ – 30 000,20 грн (тридцять тисяч гривень 20 копійок).

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї ни по м. Києву 
від 21 жовтня 2019 року № 742 затверджено результати продажу об’єкта малої прива-
тизації – окремого майна – нежитлової будівлі колишньої котельні загальною площею 
706,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44, літера Є, що в процесі 
приватизації не увійшла до статутного капіталу ПрАТ «Зеніт-Сервіс» та перебуває 
на його балансі. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ПрАТ «Зеніт-
Сервіс» за ціною 4 414 800,00 гривень, в тому числі ПДВ – 735 800,00 гривень.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,  
окремого майна – будівлі лазні (літ. А, А1, а) та будівлі пральні 
(літ. Б), що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Завод 
«Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 00232489

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля лазні (літ. А, А1, а) 
та будівля пральні (літ. Б), що не увійшли до статутного капіталу 
ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 00232489.
Місце зна хо дження об’єкта: 23300, Він ницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутис-

ки, вул. Зарічна, 38.
Відомості про зберігача (най ме ну вання, його місце зна хо дження і контактні 

дані): Дочірнє підприємство ВАТ «Завод «АЕА», код за ЄДРПОУ 34447269, 23320, 
Він ницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул. Він ницька, 49г, контактна осо-
ба: директор Прудник Василь Сергійович, тел. (067)431460.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля лазні (літ. А, 
А1, а) загальною площею 97,3 м2 та одноповерхова цегляна будівля пральні (літ. Б) 
загальною площею 24,9 м2, 1953 року побудови, не використовуються, перебувають 
у задовільному стані. Право державної власності зареєстровано в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно 22.01.2019, номер запису про право власності: 
29841607, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1741705905245.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: зе-
мельна ділянка розташована за адресою: Він ницька обл., Тиврівський р-н, смт Су-

тиски, вул. Зарічна, 38, окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, 
площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право 
власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із 

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

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

Приватизація – будівлі лазні (літ. А, А1, а) та будівлі пральні (літ. Б), що не уві-
йшли до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 
00232489, які розташовані за адресою: 23300, Він ницька обл., Тиврівський р-н, 
смт Сутиски, вул. Зарічна, 38, здійснюється відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами від 18.07.2018 № 579).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 
8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 50400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 25200,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2520,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 2520,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 3500,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї ни по Він-

ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї ни по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
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Свідоцтво про державну реєстрацію  

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету  
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у передплатних агентствах:

ТОВ «АС-МЕДІА» (044) 500 05 06
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ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75
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MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Він ницькій та Хмельницькій областях від 22.10.2019 
№ 368 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-07- 31-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 504,00 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 252,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 252,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного  
будівництва – житлового будинку (незавершеного 
будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, 
що розташований за адресою: Запорізька обл.,  
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7,  
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації,  h
його місце зна хо дження: об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок (незавершене 
будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1, господарча 
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б’, 
що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, 
поверненений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: по будівлі житлового будинку виконано фундамент із 
бетонних блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної 
цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перего-
родки із цегли, міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних 
плит, покрівля – шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фун-
дамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда 
має дверний отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бе-
тонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні 
блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. 
Наявні віконні блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загаль-
нобудівельні (будівельно-монтажні) роботи щодо зведення коробки 
будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання 
об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до 
будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енерго-
постачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). 
Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:

житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – за-

довільний.
Ба лан со ут римувач: відсутній. Роботи з консервації не викону-

вались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 

0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 20 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. 
А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівни-
цтва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізь-
ка обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, поверненого 
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 147 886,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 943,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 73 943,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 788,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 394,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 394,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

на Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 500,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору 
купівлі-продажу;

здійснити розбирання об’єкта приватизації протягом трьох років 
з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та привести 
земельну ділянку, на якій він розташований, в належний стан, звіль-
нивши від будівельних матеріалів і конструкцій.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Ток-
мацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 17.10.2019 № 12/1-269.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000003-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 478,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 739,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 739,43 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного 
будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, 
що розташований за адресою: Запорізька обл.,  
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9,  
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації,   h
його місце зна хо дження: об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок (незавершене 
будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча 
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал 
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, 
поверненений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: по будівлі житлового будинку виконано фундамент із 
бетонних блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної 
цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перего-
родки із цегли, міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних 
плит, покрівля – шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фун-
дамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда 
має дверний отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бе-
тонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні 
блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. 
Наявні віконні блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загаль-
нобудівельні (будівельно-монтажні) роботи щодо зведення коробки 
будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання 

об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до 
будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енерго-
постачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). 
Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:

житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 55,91 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – за-

довільний.
Ба лан со ут римувач: відсутній. Роботи з консервації не викону-

вались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 

0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 20 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. 
А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівни-
цтва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізь-
ка обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, поверненого 
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 150 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 75 100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 75 100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 510,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

на Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору 
купівлі-продажу;

здійснити розбирання об’єкта приватизації протягом трьох років 
з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та привести 
земельну ділянку, на якій він розташований, в належний стан, звіль-
нивши від будівельних матеріалів і конструкцій.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Ток-
мацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.

Організатор аукціону:  Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна Украї  ни Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях,  49000, м.  Дніпро,  
вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 17.10.2019 № 12/1-270.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-3.

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

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 502,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 751,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 751,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного 
будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, 
що розташований за адресою: Запорізька обл.,  
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11,  
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації,   h
його місце зна хо дження: об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок (незавершене 
будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча 
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал 
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, 
поверненений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: по будівлі житлового будинку виконано фундамент із 
бетонних блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної 
цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перего-
родки із цегли, міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних 
плит, покрівля – шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фун-
дамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда 
має дверний отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бе-
тонні блоки; по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні 
блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. 
Наявні віконні блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загаль-
нобудівельні (будівельно-монтажні) роботи щодо зведення коробки 
будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання 
об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до 
будівельного майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енерго-
постачання – від існуючого (підведено до будівельного майданчика). 
Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:

житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – за-

довільний.
Ба лан со ут римувач: відсутній. Роботи з консервації не викону-

вались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 

0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 20 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, 
веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмаць-
кий р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у 
державну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку про-
ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 156 665,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 332,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 78 332,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 666,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 833,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 833,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

на Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору 
купівлі-продажу;

здійснити розбирання об’єкта приватизації протягом трьох років 
з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та привести 
земельну ділянку, на якій він розташований, в належний стан, звіль-
нивши від будівельних матеріалів і конструкцій.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Ток-
мацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд.6, тел. (061) 
226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 17.10.2019 № 12/1-271.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 566,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 783,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 783,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного 
будівництва) літ. А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі 
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, 
що розташований за адресою: Запорізька обл.,  
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13,  
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо h
дження: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок (незавершене будівництво) літ. А-1, веранда літ 
а-1, господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, 
підвал літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, 
поверненений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: по будівлі житлового будинку виконано фундамент 
із бетонних блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силі-
катної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, 
перегородки із цегли, міжповерхове перекриття із збірних залі-
зобетонних плит, покрівля – шифер, підлога відсутня. По веранді 
виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – шифер, підлога 
відсутня. Веранда має дверний отвір. По господарчій будівлі ви-
конано: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господарчою 
будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи, столярні та оздоблювальні 
роботи не виконувались. Наявні віконні блоки не засклені. По об’єкту 
виконано тільки загальнобудівельні (будівельно-монтажні) роботи 
щодо зведення коробки будівлі. Будівельний майданчик не огоро-
джений. Водопостачання об’єкта передбачається від існуючого 
водопроводу (підведено до будівельного майданчика); теплопоста-
чання – індивідуальне; енергопостачання – від існуючого (підведено 
до будівельного майданчика). Площа забудови – 181,1 м2. Рівень 
будівельної готовності:

житлового будинку літ. А-1 з верандою літ а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – за-

довільний.
Ба лан со ут римувач: відсутній. Роботи з консервації не викону-

вались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 

0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 20 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. 
А-1, веранди літ а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівни-
цтва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізь-

ка обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого 
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 157 356,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 678,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 78 678,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 735,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 867,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 867,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

на Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору 
купівлі-продажу;

здійснити розбирання об’єкта приватизації протягом трьох років 
з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та привести 
земельну ділянку, на якій він розташований, в належний стан, звіль-
нивши від будівельних матеріалів і конструкцій.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Ток-
мацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 17.10.2019 № 12/1-272.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 573,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 786,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 786,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку, інв. № 1, у складі: незавершене 
будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н, 
с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30,  
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо h
дження: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок, інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, 
літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, 
вул. Вишнева, 30, повернений за рішенням суду у 
державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: об’єкт збудовано з червоної цегли, розташований на 
окраїні села. До залізничної станції Єлизаветівка – 3 км, до централь-
ного автомобільного шосе – 10 км. Рівень будівельної готовності – 
37,1 %. Фізичний знос об’єкта приватизації – 60 %. Технічний стан – 
незадовільний. Ба лан со ут римувач: відсутній. Роботи з консервації 
не виконувались.
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Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 
0,2000 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 21 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – житлового будинку, інв. № 1, у складі: незавершене 
будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, 
поверненого за рішенням суду у державну власність, здійснюється 
відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 190 210,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 105,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 95 105,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19 021,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 510,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 510,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта 
приватизації у розмірі 5 400,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

здійснити розбирання об’єкта приватизації протягом трьох років 
з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та привести 
земельну ділянку, на якій він розташований, в належний стан, звіль-
нивши від будівельних матеріалів і конструкцій.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., При-
морський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 21.10.2019 № 12/1-278.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000043-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 902,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 951,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 951,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про проведення продажу на електрон ному аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
комплексу нежитлових приміщень, розташованого за 
адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, 
смт Олександрівка, вул. Незалежності Украї ни (Леніна), 2а, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
комплекс нежитлових приміщень.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрівський район, 

смт Олександрівка, вул. Незалежності Украї ни (Леніна), 2а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: одноповерхове 

приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа») загальною площею 
121,7 м2, фундаменти – стрічкові великоблочні, стіни цегляні, пере-
криття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яні балки, покрівля 
із азбоцементних листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. 
Водопостачання та каналізація відсутні, система опалення та елек-
тропостачання – в неробочому стані, газопостачання – підведене на 
ділянці, рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; сарай (літ. 
«Б») стіни та перегородки цегляні, покрівля із азбоцементних листів, 
рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; гараж (літ. «В»), сті-
ни та перегородки цегляні, покрівля із азбоцементних листів, ворота 
дерев’яні, рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; вбираль-
ня (літ. «Г») стіни – дощаті, покрівля із азбоцементних листів, рік по-
будови – 1987, стан будівлі – задовільний; колодязь (літ. «Д»): стан 
споруди – задовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на зе-
мельній ділянці площею 0,0642 га, наданій у постійне користування 
Головному управлінню статистики у Кіровоградській області на під-
ставі Державного акта на право постійного користування земельною 
ділянкою серія ЯЯ № 155303 за № 1 від 22 березня 2007 року. Цільове 
призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністратив-
ного приміщення.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Кіровоград-
ській області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 7А.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03 грудня 2019 року, час 

проведення визначається електрон ною торговою системою авто-
матично.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: 
Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності Украї ни (Леніна), 2а, здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комп-
лексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кірово-
градська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Не-
залежності Украї ни (Леніна), 2а, має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 264 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 132 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 132 150,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

податок на додану вартість у розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 215,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 13 215,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 

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

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

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта у сумі 4 030,00 грн (чотири тисячі тридцять гривень 
00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення до-
говору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого май-
на – комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: 
Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності Украї ни (Леніна), 2а, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Кіровоградській області (код 
ЄДРПОУ 02360926).
4. Додаткова інформація

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

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

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

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

ків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонд державного майна Украї-

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олек-
сандрівка, вул. Незалежності Украї ни (Леніна), 2а.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях, місце зна хо дження: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: по-
неділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відпо-
відальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для 
довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 33-25-79; адреса електрон 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 Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 21.10.2019 № 12/01-82.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1.

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 – 2 643,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 321,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 321,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про приватизацію на електрон-
ному аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна у складі: будівля інституту літ. А-3, площею 
2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) 
(інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, 
хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І, площею 
146 м2 (інв. № 10009049); замощення ІІ, площею 929 м2 
(інв. № 10009050); тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635); 
лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08» (інв. № 10007636), 
що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4 та перебуває на балансі 
НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо h
дження: будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 м2 
(інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) 
(інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, 
хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І, 
площею 146 м2 (інв. № 10009049); замощення ІІ, 
площею 929 м2 (інв. № 10009050); тепловий лічильник 
S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний 
«Дельта 2010-08» (інв. № 10007636), розташоване 
за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул. Вишневського, 4 та перебуває на балансі 
НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227).
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

триповерхова будівля з підвалом введена в експлуатацію у 1983 році, 
розташована на правому березі річки Дніпро, на відстані – 1 кілометр 
від греблі «ДніпроГЕС» та аркового мосту, який з’єднує правий берег 
міста з островом Хортиця.

Фундамент – залізобетонні блоки; стіни – залізобетонні панелі; 
міжповерхове перекриття – залізобетонні плити; поли – паркет, 
плитка; дах суміщений, рулонний; сходи – залізобетонні марші; 
підвал; опалення центральне; електропостачання; водопровід; ка-
налізація. Будівля має: два входи до підвалу з вулиці; два основних 
входи до першого поверху; на кожному поверсі по двоє сходових 
маршів.

Земельна ділянка під будівлею інституту не сформована, право-
встановлюючі документи не оформлені.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 03 грудня 2019 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація окремого майна у складі: будівля інституту літ. А-3, 
площею 2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) 
(інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, во-
рота № 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 м2 (інв. № 10009049); 
замощення ІІ, площею 929 м2 (інв. № 10009050); тепловий лічиль-
ник S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08» 
(інв. № 10007636), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4 та перебуває на балансі НЕК 
«Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального 
майна», із змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 
10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим стат-
тею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального 
майна», із змінами, та довести відсутність ознак, передбачених час-
тиною 2 статтею 8 цього закону.
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Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 710 425,03 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 355 212,52 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 355 212,52 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 471 042,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 235 521,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 235 521,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний підписати акт підсумкової перевірки ви-

конання умов договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних 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 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 76.

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

ченко Ольга Анатоліївна, 061 226 07 76, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 12/1-284.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000022-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 47 104,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 552,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 23 552,13 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
гаража спілки ветеранів Афганістану, розташованого за 
адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 
буд. 4, який обліковується на балансі ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 
24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», 
код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна h
хо дження: об’єкт незавершеного будівництва – гараж 
спілки ветеранів Афганістану, розташований за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: до складу об’єкта приватизації входить: гараж спілки 
ветеранів Афганістану літ. А; три сторони огорожі № 1 загальною 
площею 396,88 м2 (протяжністю 172,56 м (31,09 м+ 96,02 м+45,45 м); 
ворота з хвірткою № 2; замощення літ. I. Об’єкт приватизації скла-
дається з двох частин: одноповерхового гаража та двоповерхової 
адміністративної частини, прибудованої до гаража. Фундаменти 
бетонні збірно-монолітні. Будівля гаража – конструкція БМЗ; пере-
криття – залізобетонні плити; покрівля – 4-шарова із руберойду; 
підлога бетонна; внутрішні двері та частина віконних блоків відсутні. 
По периметру території, на якій розташований об’єкт приватизації, 
огорожа № 1 виконана із залізобетонних плит з металевими ворота-
ми та хвірткою № 2. Ворота металеві, пофарбовані. Перед об’єктом 
приватизації виконане цементобетонне замощення літ. I. Обсяг буді-
вельної готовності, по об’єкту приватизації становить 52 %. Фізичний 
знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий та 
холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші 
мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований у комунальній зоні м. Енер-
годар. Під’їзд до гаража спілки ветеранів Афганістану по асфаль-
тобетонній дорозі. Об’єкт приватизації перебуває в задовільному 
технічному стані.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,3831 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:024:0023, цільове призначення – для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту (код 
за КВЦПЗ 12.09), обтяження прав на земельну ділянку відсутні. Ві-
домості про обмеження у використання земельної ділянки в Дер-
жавному земельному кадастрі не зареєстровані. Право власності 

оформлено за Державою Україна в особі Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 26 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – гаража спілки ветеранів Афганістану, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4, 
здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: За-
порізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4, має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватиза-
цію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 888 916,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 444 458,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 444 458,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 88 891,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 445,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 44 445,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

ПДВ.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіо наль ному відділенню Фонду держав-

ного майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 900,00 грн без 
урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – гаража 
спілки ветеранів Афганістану, розташованого за адресою: Запорізь-
ка обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4, протягом п’яти років 
з дня переходу права власності та ввести його в експлуатацію з до-
триманням вимог чинного законодавства Украї ни.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних 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 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.10.2019 
№ 12/1-273.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000153-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 889,16 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 444,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4 444,58 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

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

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

будівля літ. Б площею 65,2 м2. Рік побудови – 1966. Покрівля ши-
ферна, підлога бетонна. Одноповерхова цегляна будівля гаража 
літ. В площею 28,8 м2. Рік побудови – 1994. Покрівля шиферна, під-
лога бетонна.

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

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

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

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

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

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 листопада 2019 року. 

Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

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

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

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

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

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

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

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

без умов.
4. Додаткова інформація

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

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

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

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

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

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

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

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

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

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

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації 
аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні 
з 9.00 до 16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля 
Людмила Григоріівна, тел. (044) 744-11-41, адреса електрон ної по-
шти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 121/01-151-РП.

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

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

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

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

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24,20 грн.
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Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова 
будівля літ. А загальною площею 279,3 м2; вимощення І; 
огорожа № 1; ворота № 2, 3, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 2Б 
та перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
літ. А загальною площею 279,3 м2; вимощення І; огорожа 
№ 1; ворота № 2, 3.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 

вул. Вільхівська, 2Б.
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля підстанції літ. А загаль-

ною площею 279,3 м2 (фундамент бетонний, стіни цегляні, перего-
родки бетонні, перекриття бетонне, покрівля м’яка, підлога металева і 
цементна, двері металеві), вимощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3. 
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1854221612107.

Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: зе-
мельна ділянка під об’єктом згідно з Державним актом на право по-
стійного користування землею серія ІІ-ДП № 002811, зареєстрованим 
04.06.1999 за № 37, належить ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).

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

Інформація про ба лан со ут римувача: ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», юридична адреса: 52210, Дніпропетров-
ська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2. Контактний телефон: 
(05652) 9-59-14.
2. Інформація про аукціон

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

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 22 листопада 2019 року. 

Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додат-
кових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

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

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

продаж на аукціоні без умов – 212 922,28 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 106 461,14 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 106 461,14 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нара-

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

10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 21 292,23 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 646,11 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 646,11 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації: 

без умов.
4. Додаткова інформація

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

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

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

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

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

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

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

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

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

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

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації 
аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні 
з 9.00 до 16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Конопля 
Людмила Григоріівна, тел. (044) 744-11-41, адреса електрон ної по-
шти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 12/01-145-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000009-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, та між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від 

дати опублікування інформаційного повідомлення електрон ною тор-
говою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

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

продаж на аукціоні без умов – 2 129,22 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 064,61 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 064,61 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – гараж 
загальною площею 28,0 м2, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України 
у Широківському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., Широківський район,  
смт Широке, вул. Соборна, 119а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  гараж  
загальною площею 28,0 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Широківський район, 

смт Широке, вул. Соборна, 119а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний гараж, фун-

дамент та підлога бетоні, шиферний дах. Загальна площа – 28,0 м2. 
Підведене електропостачання.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 
0,1111 га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуго-
вування будівель кредитно-фінансових установ, належить Управлін-
ню Державної казначейської служби Украї ни у Широківському районі 
Дніпропетровської області на підставі свідоцтва про право власності 
на земельну ділянку (кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) 
від 12.05.2015 індексний номер: 37380516.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-
чейської служби Украї ни у Широківському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 
53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 
вул. Вишнева, 1а.
2. Інформація про аукціон 

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 25 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні без умов – 1 129,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 564,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 564,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

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

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

продаж на аукціоні без умов – 112,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 56,45 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 56,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

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

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

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

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

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

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

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

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

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

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

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 12/01-146-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000020-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

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

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

продаж на аукціоні без умов – 11,29 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5,65 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5,65 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – 
гараж загальною площею 40,6 м2, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України 
у Широківському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., Широківський район,  
смт Широке, вул. Соборна, 119а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  гараж  
загальною площею 40,6 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Широківський район, 

смт Широке, вул. Соборна, 119а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний гараж, фун-

дамент кам’яний, підлога бетонна, шиферний дах. Загальна площа – 
40,6 м2. Підведене електропостачання.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 
0,1111 га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуго-
вування будівель кредитно-фінансових установ, належить Управлін-
ню Державної казначейської служби Украї ни у Широківському районі 
Дніпропетровської області на підставі свідоцтва про право власності 
на земельну ділянку (кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) 
від 12.05.2015 індексний номер: 37380516.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-
чейської служби Украї ни у Широківському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 
53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 
вул. Вишнева, 1а.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 25 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні без умов – 1 832,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 916,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 916,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

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

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

продаж на аукціоні без умов – 183,20 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 91,60 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 91,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

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

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

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

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

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

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

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

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

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

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 12/01-147-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000019-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

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

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

продаж на аукціоні без умов – 18,32 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9,16 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9,16 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – 
службове приміщення загальною площею 634,4 м2, 
що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби Украї ни у Широківському районі 
Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729624) 
та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  службове приміщення 
загальною площею 634,4 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., Широківський район, 

смт Широке, вул. Соборна, 119.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову окремо 

розташовану будівлю загальною площею 634,4 м2 з асфальтовим 
замощенням. Зовнішній вигляд задовільний, у наявності системи 
електро- та водопостачання, центрального опалення. Експлуатація 
об’єкта можлива.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 
0,1111 га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуго-
вування будівель кредитно-фінансових установ, належить Управлін-
ню Державної казначейської служби Украї ни у Широківському районі 
Дніпропетровської області на підставі свідоцтва про право власності 
на земельну ділянку (кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) 
від 12.05.2015 індексний номер: 37380516.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-
чейської служби Украї ни у Широківському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 
53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 
вул. Вишнева, 1а.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 25 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні без умов – 38 804,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19 402,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 402,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

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

10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 3 880,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 940,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 940,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

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

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

об’єкт надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків гарантійних внесків:

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

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

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

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

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

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

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

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 12/01-148-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000018-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

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

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

продаж на аукціоні без умов – 388,04 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 194,02 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 194,02 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – теплиця 
загальною площею 534,3 м2, що перебуває на балансі 
ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний 
завод імені О. М. Макарова» (код за ЄДРПОУ 14308368) 
та розташована за адресою: м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  теплиця  
загальною площею 534,3 м2.
Місце зна хо дження: м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б.
Інформація про об’єкт: об’єктом приватизації є теплиця загаль-

ною площею 534,3 м2. Рік побудови – 1947. До складу теплиці вхо-
дить дві теплиці площею 196,0 м2 та 197,8 м2. Фундамент бетонний, 
цегляні стіни, скляна покрівля, металеві перекриття, підлога залізо-
бетонна.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий 
номер 1210100000:07:224:0013) площею 0,4944 га, на якій розташо-
вана теплиця, перебуває в користуванні ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на підставі 
договору оренди землі від 23.07.2010 з Дніпропетровською міською 
радою. Вид користування земельної ділянки – по фактичному розмі-
щенню будівель та споруд дільниці зеленого господарства. Обтяжень 
на земельну ділянку немає.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (код ЄДРПОУ 
14308368), яке знаходиться за адресою: 49008, м. Дніпро, вул. Кри-
ворізька, 1, контактний телефон (0562) 34-39-04.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 25 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні без умов – 12 786,45 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 393,23 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 393,23 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

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

10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 1 278,65 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 639,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 639,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

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

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

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

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

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

ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

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

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

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

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

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

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 № 12/01-149-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000052-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

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

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

продаж на аукціоні без умов – 127,87 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 63,93 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 63,93 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

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

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі:  h будівля клубу літ. А, інв. № 10002, 
площею 246,3 м2, розташоване за адресою: 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, 
вул. Паторжинського, 76, ба лан со ут римувач – 
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: нерухоме майно розташоване на центральній вулиці 
с. Дніпровка Вільнянського району, близько до виїзду із села. В най-
ближчому оточенні знаходиться житлова приватна забудова. Будів-
ля клубу літ. А – одноповерхова з ґанком, цегляна. Будівля має три 
окремих входи. Один зі сторони центрального фасаду, два входи в 
допоміжне приміщення (гараж) – зорієнтовані зі сторони централь-
ного та бокового фасадів, облаштовані у вигляді металевих дверей і 
воріт із можливістю в’їзду автотранспорта. Інженерні мережі в будівлі 
відсутні. Знос становить 40 %. Рік побудови – 1940.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, ка-
дастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону без умов: 26 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у 
складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що роз-
ташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дні-
провка, вул. Паторжинського, 76, здійснюється відповідно до ви-
мог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: За-
порізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинсько-
го, 76 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», та 
довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цьо-
го закону.

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

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

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

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

ПДВ.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних 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 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Віль-
нянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.

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

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження про-
токолу аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: на-
каз РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 22.10.2019 № 12/1-286.

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

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

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

дальшого подання цінових пропозицій – 1 294,56 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу, 
інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,  
с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі: h  будівля клубу, інв. № 10001, 
літ. А, площею 164,4 м2, розташоване за адресою: 
Запорізька обл., Вільнянський р-н,  
с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25,  
ба лан со ут римувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,  
код за ЄДРПОУ 00849103.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні с. Петро-
Свистунове, Вільнянського р-ну по вул. Зачинява, 25. Окремо розта-
шована одноповерхова будівля клубу має два відокремлених входи, 
виконаних з головного і торцевого фасадів будівлі. Інженерне забез-
печення будівля відсутнє. Рік побудови – 1963. Знос – 37 %.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, ка-
дастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону без умов: 26 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у 
складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що роз-
ташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-
Свистунове, вул. Зачиняєва, 25, ба лан со ут римувач – ТОВ «Агрофірма 
«Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103, здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 
25, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону Украї ни 
«Про приватизацію державного і комунального майна», та довести від-
сутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 198 686,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 99 343,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 99 343,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 19 868,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 934,3 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 934,3 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

ПДВ.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних 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 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Віль-
нянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження про-
токолу аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: на-
каз РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 22.10.2019 № 12/1-287.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000014-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 986,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 993,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 993,43 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – прибудованого 
нежитлового приміщення площею 61,4 м2, що розташоване 
за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, 
вул. Єдності, 24, ба лан со ут римувач – Головне управління 
статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно – прибудоване нежитлове приміщення площею 

61,4 м2, що розташоване за адресою: Запорізька обл., Пологівський 
р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24, ба лан со ут римувач – Головне управ-
ління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації: окреме майно розташоване в середній зоні міста По-
логи по вул. Єдності, 24. Майно являє собою одноповерхову прибу-
дову, має один відокремлений вхід та два загальних входи з основної 
будівлі. Вхідні двері металеві. Виконано асфальтоване замощення 
навколо будівлі. Інженерне забезпечення будівлі теплопостачання, 
електропостачання. Відстань від будівлі до центрального автовокза-
лу – 3 км. До залізничного вокзалу – 2 км. Знос – 40 %.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, ка-
дастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

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

Дата та час проведення аукціону з умовами: 27 листопада 
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електрон-
ною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – прибу-
дованого нежитлового приміщення площею 61,4 м2, що розташоване 
за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 
24, ба лан со ут римувач – Головне управління статистики у Запорізькій 
області, код за ЄДРПОУ 02360576, здійснюється відповідно до вимог 
Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24, має відпо-
відати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 103 560,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51 780,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 51 780,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 356,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 178,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 178,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

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

ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль-

ному відділенню Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення 
оцінки об’єкта приватизації у розмірі 4 500,00 грн без урахування ПДВ 
протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

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

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

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

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

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних 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 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., По-
логівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226 07 75.

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

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 22.10.2019 
№ 12/1-288.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-15-000005-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1035,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 517,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 517,80 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – будинку культури (літ. «А») 
за адресою: Київська область, Макарівський район, 
смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під час приватизації 
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський 
склозавод» (код ЄДРПОУ 00480879; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – будинок культури (літ. «А»).
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, Макарівський ра-

йон, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-

лена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не 
розроблялась.

Інформація про ба лан со ут римувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 11 %.
Реєстраційний номер: 1812852532227.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 070 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 535 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 535 200,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 107 040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 53 520,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 53 520,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незаверше-

ного будівництва – будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська 
область, Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4-Д, який під 
час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський 
склозавод» (код ЄДРПОУ 00480879; припинено) (далі – Об’єкт малої 
приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відділенню 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській області) витрати на оплату 
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта 
малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 
6 900 (шість тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти 
календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відпо-
відно до статті 26 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відді-
ленню Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській області) витрати на 
оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням 
технічного паспорту Об’єкта малої приватизації у розмірі 41 901 (со-
рок одна тисяча дев’ятсот одна) гривня 30 копійок протягом тридцяти 
календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відпо-
відно до статті 26 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не об-
межений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування 
об’єкта: Київська область, Макарівський район, смт Кодра, вул. Шев-
ченка, 4-Д.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 21.10.2019 № 121.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000062-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 740,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 5 352,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 352,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – 18-квартирного житлового 
будинку з прибудованим магазином «Кулінарія» за адресою: 
Київська область, Фастівський район, смт Кожанка, 
вул. Дружби, 3, який під час приватизації не увійшов 
до статутного капіталу ВАТ «Кожанський цукровий завод» 
(код ЄДРПОУ 00372471; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – 18-квартирний житловий будинок з 
прибудованим магазином «Кулінарія».
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, Фастівський район, 

смт Кожанка, вул. Дружби, 3.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-

лена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не 
розроблялась.

Інформація про ба лан со ут римувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 5 %.
Реєстраційний номер: 1800066232249.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 356 190,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 178 095,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 178 095,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 35 619,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 809,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 17 809,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незаверше-

ного будівництва – 18-квартирного житлового будинку з прибудова-
ним магазином «Кулінарія» за адресою: Київська область, Фастів-
ський район, смт Кожанка, вул. Дружби, 3, який під час приватизації 
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кожанський цукровий завод» 
(код ЄДРПОУ 00372471; припинено) (далі – Об’єкт малої привати-
зації), здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відді-
ленню Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділен-
ня Фонду державного майна Украї ни по Київській області) витрати 
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки 
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у 
розмірі 6 500 (шість тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок протягом трид-
цяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 
відповідно до статті 26 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відділенню 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській області) витрати на оплату по-
слуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічно-
го паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 16 000 (шістнадцять 
тисяч) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати 
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не 
обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташу-
вання об’єкта: Київська область, Фастівський район, смт Кожанка, 
вул. Дружби, 3.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 21.10.2019 № 122.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000048-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 561,90 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 780,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 780,95 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного 
майнового комплексу колишнього державного підприємства 
«Броварський оптовий ринок» за адресою: Київська область, 
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26-А

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта:  h єдиний майновий комплекс 
колишнього державного підприємства  
«Броварський оптовий ринок».
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, м. Бровари, 

вул. Сергія Москаленка, 26-А.
Інформація про ба лан со ут римувача: ТОВ «Броварський оптовий 

ринок» (код ЄДРПОУ 35326300).
Інформація про договори оренди об’єкта: єдиний майновий комп-

лекс колишнього державного підприємства «Броварський оптовий 
ринок» перебуває в оренді згідно з договором оренди єдиного май-
нового комплексу ДП «Броварський оптовий ринок» від 08.10.2007, 
укладеним між Регіо наль ним відділенням Фонду державного майна 
Украї ни по Київській області та ТОВ «Броварський оптовий ринок». 
Розмір місячної орендної плати за вересень 2019 року становить 
94 616,05 грн. Термін дії договору оренди – до 08.10.2022.

Юридичну особу ДП «Броварський оптовий ринок» (код 
ЄДРПОУ 32183708) припинено (запис у Єдиному державно-
му реєстрі підприємств та організацій Украї ни від 07.12.2018 
№ 13551110005004650).

Інформація про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу 
колишнього державного підприємства «Броварський оптовий ринок» 
входять 26 об’єктів нерухомого майна (основні характеристики на-
ведені нижче у таблиці 1), з яких:

24 об’єкти розташовані в межах основного виробничого майдан-
чика комплексу за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Мос-
каленка Сергія (Красовського), 26-а;

приміщення магазину № 7 за адресою: Київська область, м. Бро-
вари, вул. Броварської сотні (Чкалова), 2;

приміщення павільйону № 5 за адресою: Київська область, м. Бро-
вари, вул. Гагаріна, 14-в.

Таблиця 1

ОБ’ЄКТи НЕРУхОМОГО МАйНА,  
що входять до складу єдиного майнового комплексу 

колишнього державного підприємства  
«Броварський оптовий ринок»

№ 
з/п Най ме ну вання Рік  

введення Інв. № Пло-
ща, м2

Балансова (залишко-
ва) вартість орендо-
ваного майна станом 

на 01.01.2019
1 Овочесховище 1979 149/Б 1 941,00 1 514 958,70
2 Контора 1965 224/Б 69,90 7 315,21
3 Фруктосховище 1968 225/Б 1 069,20 44 234,92
4 Вбиральня 1969 227/м  – 985,24
5 Вигріб 1967 228 – 678,89
6 Пожежний резервуар 1967 229  – 2 170,28
7 Огорожа 1967 231  – 62 827,65
8 Очисні споруди 1990 232  – 225,93
9 Овочесховище 1979 233 301,60 146 472,74

10 Цех переробки овочів 1967 234/б 39,90 27 873,67
11 Будинок-вагончик 1988 235/б 25,20 4 270,83
12 Овочесховище 1990 236/б 4 895,10 1 878 212,16
13 Фруктосховище 1974 237/б 1 018,50 125 774,11
14 Вагова 1990 250 161,20 35 158,71
15 Льох 1967 251 514,90 19 629,45
16 Майстерня 1965 252 65,20 9 016,56
17 Трансформаторна підстанція № 800 1966 182/ін 38,20 1 583,19
18 Трансформаторна підстанція № 926 1990 196/ін 41,30 530,81
19 Зовнішні повітряні мережі 1996 98/ін  – 244,96
20 Зовнішні високовольтні мережі 1966 207/ін  – 99,89
21 Зовнішні слабкі мережі 1967 208/ін  – 204,97
22 Приміщення цеху напоїв 1979 253 394,90 48 016,86
23 Щитова 1990 198/ін  – 3 146,41
24 Приміщення котельні 1966 230 45,30 7 910,19
25 Приміщення магазину № 7 1952 94/7 – 8 501,76
26 Приміщення павільйону № 5 1973 81/5 – 67 767,57
Р А З О М 4 017 811,66

Право власності: зареєстроване в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно 05.12.2018, номер запису про право влас-
ності: 29314600, реєстраційний номер: 1714665632106, приватним 
нотаріусом Теплюк Галиною Михайлівною, Вишгородський районний 
нотаріальний округ, Київська область.

Інформація про земельну ділянку за даними публічної кадастрової 
карти (посилання: https://newmap.land.gov.ua/?cc=3432493.165166
01,6533278.13157822&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all):

кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:00:052:0509;
тип власності – державна;
цільове призначення – для іншої комерційної діяльності, забу-

дова;
площа – 3,8417 га.
Згідно з листом ТОВ «Броварський оптовий ринок» від 27.09.2019 

№ 27/09-19/1 у провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться судова справа № 361/6422/19 за позо-
вом громадянина Шматка Ігоря Григоровича до ТОВ «Броварський 
оптовий ринок» про визнання права власності на земельну ділянку з 
кадастровим номером: 3210600000:00:052:0509.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 20.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-



10 відомості
приватизації

30 жовтня 2019 року № 44 (1272)

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

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

Приватизація єдиного майнового комплексу колишнього держав-
ного підприємства «Броварський оптовий ринок» за адресою: Київ-
ська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26-А здійснюється 
відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу колишнього державного 
підприємства «Броварський оптовий ринок» за адресою: Київська 
область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26-А має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватиза-
цію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 4 017 811,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 008 905,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 008 905,83 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 401 781,17 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 200 890,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 200 890,58 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 
за місце зна хо дженням: Київська область, м. Бровари, вул. Сергія 
Москаленка, 26-А.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Броварський опто-
вий ринок» Ткаченко Сергій Петрович, тел. (099) 157-53-59.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відді-
лення Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях, адреса: 03039, проспект Голосіївський, 
50, м. Київ, Україна, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 21.10.2019 № 123.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-12-000001-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 40 178,12 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 20 089,06 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 20 089,06 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – будинок в саду 
за адресою: Київська область, Іванківський район,  
с. Оране, вул. Садова, 3-А, який під час приватизації 
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Оранський 
крохмальний завод» (код ЄДРПОУ 00383414;  
правонаступник – ТДВ «Оранський крохмальний завод»)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – будинок в саду.
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, Іванківський район, 

с. Оране, вул. Садова, 3-А.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-

лена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не 
розроблялась.

Інформація про ба лан со ут римувача: ТДВ «Оранський крохмаль-
ний завод» (код ЄДРПОУ 00383414).

Рівень будівельної готовності: 20 %.
Реєстраційний номер: 1830072432220.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 202 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 101 330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 101 330,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 266,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 133,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 10 133,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавер-

шеного будівництва – будинок в саду за адресою: Київська область, 
Іванківський район, с. Оране, вул. Садова, 3-А, який під час привати-
зації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Оранський крохмальний 
завод» (код ЄДРПОУ 00383414; правонаступник – ТДВ «Оранський 
крохмальний завод») (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється 
відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відді-
ленню Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділен-
ня Фонду державного майна Украї ни по Київській області) витрати 
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки 
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у 
розмірі 6 500 (шість тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок протягом трид-
цяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 
відповідно до статті 26 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відділенню 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській області) витрати на оплату по-
слуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного 
паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 3 600 (три тисячі шістсот) 
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укла-
дення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону Украї ни 
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмеже-
ний, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
Київська область, Іванківський район, с. Оране, вул. Садова, 3-А.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 21.10.2019 № 124.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000035-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 026,60 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 013,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 013,30 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – частини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень 
№ 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) 
за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 10, яка під час приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Бориспільське АТП 13264» 
 (код ЄДРПОУ 02140745; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання  h об’єкта: частина нежитлової будівлі 
літ. А – група приміщень № 15, № 16  
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, м. Бориспіль, 

вул. Київський шлях, 10.
Інформація про ба лан со ут римувача: відсутній.
Реєстраційний номер: 1018937632105.
Інформація про договори оренди об’єкта: Рішенням господар-

ського суду м. Києва від 27.02.2017 справа № 910/279/17 договір 
оренди нерухомого майна, що належить до державної власності 
№ 1256 від 04.11.2011 розірвано. Рішення набрало законної сили.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 375 401,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 687 700,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 687 700,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 137 540,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 68 770,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 68 770,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

частини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: Ки-
ївська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10, яка під час 
приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бориспільське 
АТП 13264» (код ЄДРПОУ 02140745; припинено) (далі – Об’єкт малої 
приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432 (із змінами);

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна»;

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відді-
ленню Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділен-
ня Фонду державного майна Украї ни по Київській області) витрати 
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки 
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у 
розмірі 4 100 (чотири тисячі сто) гривень 00 копійок протягом тридця-
ти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу від-
повідно до статті 26 Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна».
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за 
місце зна хо дженням: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 10.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 21.10.2019 № 125.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000070-2.
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Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 13 754,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 877,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 877,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – нежитлового приміщення 
медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою:  
Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22,  
яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу 
ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта:  h окреме майно –  
нежитлове приміщення медпрофілакторію  
загальною площею 177,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Київська область, м. Васильків, 

вул. Володимирська, 22.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виді-

лена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не 
розроблялась.

Інформація про ба лан со ут римувача: ПАТ «Васильківхлібопродукт» 
(код ЄДРПОУ 00951741).

Реєстраційний номер: 910110432107.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 344 027,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 172 013,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 172 013,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 34 402,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 201,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 17 201,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – не-

житлового приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 
за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22, 
яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Ва-
сильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741) (далі – Об’єкт малої 
приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіо наль ному відді-
ленню Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіо наль ного відділен-
ня Фонду державного майна Украї ни по Київській області) витрати 
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки 
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у 
розмірі 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень 00 копійок протягом трид-
цяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 
відповідно до статті 26 Закону Украї ни «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце-
зна хо дженням об’єкта: Київська область, м. Васильків, вул. Воло-
димирська, 22.

ПІБ контактної особи на об’єкті: арбітражний керуючий Прядко 
Андрій Михайлович, тел. (067) 217-52-19.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях від 21.10.2019 № 120.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000096-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 440,27 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 720,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 720,14 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – група 
інвентарних об’єктів: насосна станція І підйому (літер А-1) 
загальною площею 166,7 м2; водопровід технічної води; 
водоприймальна споруда (літер Б-1) загальною площею 
68,0 м2; під’їзна дорога до станції І підйому; кран мостовий 
ручний загального призначення; конденсаторна установка 
за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гнідавська 
(Марцинкевича), 5б

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації,   h
його місце зна хо дження: група інвентарних об’єктів: 
насосна станція І підйому (літер А-1) загальною площею 
166,7 м2; водопровід технічної води; водоприймальна 
споруда (літер Б-1) загальною площею 68,0 м2; 
під’їзна дорога до станції І підйому; кран мостовий 
ручний загального призначення; конденсаторна 
установка за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Гнідавська (Марцинкевича), 5б.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: –.
Інформація про ба лан со ут римувача: приватне акціонерне това-

риство «СКФ Україна» за адресою: вул. Боженка,34, м. Луцьк, тел.: 
(0332) 783302, 783334.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

Об’єкт приватизації:
Насосна станція І підйому (літер А-1) загальною площею 166,7 м2; 

рік побудови – 1982. Об’єм – 960 м3. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, перекриття – руберойд. Водопровід технічної води. Во-
доприймальна споруда (літер Б-1) загальною площею 68,0 м2; рік 
побудови – 1982. Об’єм – 531 м3. Фундамент бетонний, стіни це-
гляні, перекриття – руберойд. Під’їзна дорога до станції І підйому. 
Кран мостовий ручний загального призначення. Конденсаторна 
установка.

В будівлі насосної станції І підйому знаходиться обладнання, яке 
належить ПрАТ «Волиньобленерго», а саме: силові трансформатори, 
панелі розподільчого устаткування та кабельні лінії.

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

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

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 27 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні – 65157,67 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32578,84 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32578,84 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожно-

го із способів:
продаж на аукціоні – 6515,77 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3257,88 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3257,88 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
заборона припинення експлуатації електричного обладнання та 

перешкоджання доступу до нього протягом одного року від дня під-
писання акта передачі об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація

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

Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях

Рахунок № 37187500157855 (для перерахування реєстраційно-
го внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37314031057855 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37187500157855 (для проведення розрахунків за при-

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

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

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

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

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

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

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

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час робо-
ти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Волинській області РВ ФДМУ по Львівській, Закар-
патській та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл., 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-00-57, час роботи з 8.00 до 
17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька На-
талія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електрон ної пошти: 
ocenka_07@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000004-1.

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 651,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 325,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 325,79 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації комунальної 
власності – об’єкта незавершеного будівництва – 
трансформаторної підстанції площею 13,4 м2 за адресою: 
Львівська обл., м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 23, 
що перебуває на балансі Мостиської міської ради

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h трансформаторна підстанція 
площею 13,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., м. Мостиська, 

вул. Я. Мудрого, 23.
Відомості про об’єкт.
Об’єкт незавершеного будівництва розташований в районі одно-

поверхової забудови приватного сектору. Відстань до центру міста – 
1,0 км, зупинки транспорту – 0,2 км. Об’єкт являє собою цегляну 
будівлю розмірами в плані 3,21х6,41м. Загальна площа – 13,4 м2. 
Складається з двох трансформаторних приміщень площами 8,7 м2 
та 4,7 м2. Висота приміщень – 7,75 м. Рік побудови – 1950. Група 
капітальності – 2. Будівельний об’єм – 165 м3. Відсоток готовності – 
58 %. Площа забудови – 20,6 м2.

Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:
фундамент бетонний стрічковий – 40 см; стіни цегляні товщиною 

37 см; перегородка цегляна товщиною 20 см, неоштукатурена, по-
фарбовані; перекриття з/б з трьох плит розмірами 6,3х1,2х0,22м; 
покриття покрівлі відсутнє; перемички віконні брускові з/б розмірами 
1,3х0,14х0,12м у кількості 5 штук; перемички дверні брускові з/б роз-
мірами 2,4х0,14х0,12м у кількості 4 штук; підлога земляна.

Придбані матеріали та придбане устаткування на будівельному 
майданчику відсутні.

Ба лан со ут римувач: Мостиська міська рада.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної 

форми власності розташована в межах населеного пункту, категорія 
земель – 03.15, цільове призначення – для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови. Інформація про на-
явність сервітутів та обмежень (обтяжень) відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – трансфор-
маторної підстанції площею 13,4 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 23 здійснюється відповідно до Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 47 627,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 23 813,50 грн без ураху-

вання ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 23 813,50 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 762,70 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 381,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 381,35 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести 

земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту 
підписання акта приймання-передавання.

2. Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях вартість 
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцін-
ки об’єкта у сумі 3 600 грн (три тисячі шістсот гривень) (договір про 
надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 11.09.2019 № 21/19) 
протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу на рахунок № 35223630057855, ДКСУ, м Київ. Банк одер-
жувача – Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бас-
тіонна, 6. МФО 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37189100157855, ДКСУ, м Київ. Банк одержувача – 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172;

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921. Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, 
м. Київ. Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, 
м. Київ, вул. Бастіонна, 6. МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ 
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 255-38-55. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Кубара Андріана Михайлівна, (03234) 4-14-87,  
4-14-92.

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
21 жовтня 2019 р. № 01053 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії 
з продажу об’єкта приватизації від 18 жовтня 2019 р.).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-30-000006-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 476,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 238,135 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 238,135 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації комунальної 
власності – окремого майна – групи інвентарних об’єктів 
у складі: адмінбудинок А-1 площею 33,8 м2, вбиральня Б-1 
площею 1 м2, склад В-1 площею 59,4 м2 за адресою:  
Львівська обл., м. Мостиська, вул. Поповича, 8б, 
що перебуває на балансі Міського комунального 
підприємства «Водоканал»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: адмінбудинок А-1 площею 33,8 м2, вбиральня Б-1 
площею 1 м2, склад В-1 площею 59,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., м. Мостиська, вул. По-

повича, 8б.
Відомості про об’єкт.
Будівлі розташовані у житловій одноповерховій забудові приват-

ного сектору. Відстань від центру міста – 1 км.
Адмінбудинок А-1: будівля розмірами в плані 4,80х7,70 м, з при-

будованою верандою розмірами 2,07х3,10м. Загальна площа примі-
щень – 33,8 м2, у тому числі: кімната площею 10,7 м2, кімната площею 
10,8 м2, коридор площею 4,0 м2, технічне приміщення під АГВ площею 
3,8 м2, коридор площею 4,5 м2, коридор площею 4,0 м2. Висота при-
міщень – 2,4 м. Рік побудови – 1950.

Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:

Фундамент бутовий цегляний; стіни, перегородки – дерев’яні 
товщиною 20 см, оштукатурені, пофарбовані; перекриття дерев’яне, 
оштукатурене по кроквах; дах двосхилий; покрівля – азбестоцементні 
листи; частково жолоб, водостічні труби над верандою; двері одно-
польні дерев’яні; вікна дерев’яні двостулкові; підлоги – лінолеум по 
дошках; оздоблення внутрішнє – оштукатурення та пофарбування стін 
і стель; інженерне оснащення – електропостачання, опалення інди-
відуальне від АГВ (газ). Водопровід, каналізація – відсутні. Технічний 
стан будівлі: дерев’яні конструкції даху (крокви потребують посилен-
ня), асбоцементні листи покрівлі у незадовільному стані; у радіаторах 
опалення спостерігаються свищі, необхідна їх заміна.

Вбиральня Б-1: будівля розмірами в плані 1,25 х 1,3 м площею 
1,0 м2 на одне очко з вигрібом. Висота приміщень – 1,85 м. Фунда-
мент – бутовий; стіни цегляні товщиною 12 см (1/2 цегли) оштукату-
рені, пофарбовані; покрівля односхила з азбестоцементних листів по 
дерев’яних брусах. Двері дерев’яні щитові. Електроосвітлення відсут-
нє. Рік побудови – орієнтовно 1960. Технічний стан незадовільний.

Склад В-1: будівля розмірами в плані 5,45х12,90 м. Висота при-
міщень – 2,05 м. Загальна площа – 59,4 м2, у тому числі: приміщення 
площею 14,8 м2, приміщення площею 44,6 м2. Рік побудови – 1960.

Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:
фундамент – бутовий цегляний; стіни, перегородки – цегляні тов-

щиною 25 см, оштукатурені, пофарбовані; перекриття дерев’яне, 
оштукатурене по кроквах; дах двосхилий; покрівля – азбестоцемент-
ні листи; жолоби, водостічні труби; двері, ворота – дерев’яні; вікна 
дерев’яні з гратами; підлоги бетонні; оздоблення – оштукатурення 
та пофарбування стін і стель; інженерне оснащення – електропос-
тачання. Водопровід, каналізація – відсутні. Технічний стан будівлі: 
дерев’яні конструкції даху (крокви потребують посилення), асбо-
цементні листи покрівлі у незадовільному стані; підлога – місцями 
вибоїни до 0,5 м2.

Ба лан со ут римувач: Міське комунальне підприємство «Водоканал».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної 

форми власності розташована в межах населеного пункту, када-
стровий номер 4622410100:02:001:0036; категорія земель – землі 
житлової та громадської забудови; цільове призначення – 03.01 для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування, вид використання земельної ділянки – 
для обслуговування нежитлової будівлі (адмінбудинку). Інформація 
про наявність сервітутів та обмежень (обтяжень) відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

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

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у скла-
ді: адмінбудинок А-1 площею 33,8 м2, вбиральня Б-1 площею 1 м2, 
склад В-1 площею 59,4 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиська, 
вул. Поповича, 8б здійснюється відповідно до Закону Украї ни «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 208 444,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 104 222,00 грн без ура-

хування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 104 222,00 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 844,40 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 10 422,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 10 422,20 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем Регіо наль ному відділенню ФДМУ по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях вартості послуг 
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації у сумі 3 600 грн (три тисячі шістсот гривень) (до-
говір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 11.09.2019 
№ 22/19) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення дого-
вору купівлі-продажу на рахунок № 35223630057855, ДКСУ, м Київ. 
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6. МФО 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37189100157855, ДКСУ, м. Київ.
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, м.Київ.
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6.
МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ 
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: 
(032) 255-38-55. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Врона Ганна Іванівна, тел. (03234) 5-49-84.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті РВ ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
21 жовтня 2019 р. № 01055 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії 
з продажу об’єкта приватизації від 18 жовтня 2019 р.).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-31-000003-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 084,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 042,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 042,22 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
комунальної власності – окремого майна – нежитлової будівлі 
(літ. «А-1») площею 110,7 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Мостиська, с. Буховичі, вул. Тарасівка, 4, що перебуває 
на балансі Відділу освіти культури і туризму молоді  
та спорту Мостиської міської ради

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – нежитлова будівля 
(літ. «А-1») площею 110,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., м. Мостиська, с. Бу-

ховичі, вул. Тарасівка, 4.
Відомості про об’єкт.
Об’єкт складається з 7 приміщень, в тому числі: кабінети (4), скла-

ди (2), коридор, санітарно-технічне облаштування відсутнє.
Будівля одноповерхова, цегляна. ІІ групи капітальності, розташо-

вана на огородженій земельній ділянці. Оточення – житлова особня-
кова забудова села, сформована в середині 19 століття, навпроти 
пасовище, стадіон, серединна зона села. Першочергове призначен-
ня – будинок прислуги панського маєтку, збудований до 1918 року 
(австрійська будівля).

Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:
фундаменти цегляні стрічкові, спостерігається значне зволо-

ження, порушення гідроізоляції, грибкове ураження; стіни цегляні, 
перегородки цегляні; перекриття дерев’яне, стеля підшивна, ошту-
катурена; дах похилий, горищного типу; покрівля – глиняна чере-
пиця; підлога дерев’яна та бетонна стяжка; вікна, двері – дерев’яні 
подвійні, двостулкові дерев’яні фарбовані, уражені гнилизною, на-
явні провисання; оздоблення внутрішнє – проста побілка; опалення 
пічне, на дровах; електрообладнання не функціонує. Водопровід, 
каналізація – відсутні.

Ба лан со ут римувач: Відділ освіти культури і туризму молоді та 
спорту Мостиської міської ради.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної 
форми власності розташована в межах населеного пункту, категорія 
земель – 03.15, цільове призначення – для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови. Інформація про на-
явність сервітутів та обмежень (обтяжень) відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-1») 
площею 110,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиська, с. Бу-
ховичі, вул. Тарасівка, 4 здійснюється відповідно до Закону Украї-
ни «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 153 613,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 76 806,50 грн без ураху-

вання ПДВ;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – 76 806,50 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 361,30 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 680,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 680,65 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях вартості послуг суб’єкта оціночної діяль-
ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації у сумі 
1 929,00 грн (одна тисяча дев’ятсот двадцять дев’ять гривень) (до-
говір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 19.09.2019 
№ 29/19) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення дого-
вору купівлі-продажу на рахунок № 35223630057855, ДКСУ, м Київ. 
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6. МФО 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37189100157855, ДКСУ, м Київ. Банк одержувача – 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172;

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача: 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ 
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 255-38-55. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Кубара Андріана Михайлівна, (032234) 4-14-87, 
4-14-92.

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
21 жовтня 2019 р. № 01054 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії 
з продажу об’єкта приватизації від 18 жовтня 2019 р.).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-31-000004-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 536,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 768,065 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 768,065 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації комунальної 
власності – окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-2») 
площею 365,0 м2 за адресою: Львівська обл., Мостиський 
р-н, с. Пнікут, вул. Миру, 119, що перебуває на балансі 
Мостиської міської ради

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – нежитлова будівля (літ. 
«А-2») площею 365,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Пні-

кут, вул. Миру, 119.
Відомості про об’єкт.
Будівля двоповерхова цегляна, ІІІ групи капітальності, розташо-

вана у серединній частині села. Рік будівництва – орієнтовно 1950. 
Площа забудови – 244,0 м2. Висота приміщень – 2,8 м. Будівельний 
об’єм – 1361 м3.

Об’єкт частково перебуває в оренді, а саме: укладений договір 
оренди від 23 травня 2017 року № 62 на нежитлове приміщення за-
гальною площею 22,0 м2 у нежитловій будівлі (літ. «А-2») площею 
365,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиський р-н, с. Пнікут, 
вул. Миру, 119 між Мостиською міською радою та Публічним акці-
онерним товариством «Укрпошта» з метою проведення статутної 
діяльності орендаря. Даний договір оренди укладено строком на 3 
роки і діє до 20 травня 2020 року включно. Орендна плата станом на 
01.08.2018 становить 3 393,13 грн.

Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:
фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття 

дерев’яне; покрівля – шифер по дерев’яному даху; підлога дощата; 
прорізи (віконні, дверні) – дерев’яні прості; оздоблювальні покрит-
тя – штукатурка, пофарбування просте; внутрішня інфраструктура – 
електрифікація, опалення. Оздоблення потребує ремонту. Опоря-
джувальні роботи класифікуються під назвою «прості». Сантехнічні 
та електричні пристрої більшою мірою демонтовані.

Ба лан со ут римувач: Мостиська міська рада.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної 

форми власності розташована в межах населеного пункту, категорія 
земель – 03.15, цільове призначення – для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови. Інформація про на-
явність сервітутів та обмежень (обтяжень) відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-2») пло-
щею 365,0 м2 за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Пнікут, 
вул. Миру, 119 здійснюється відповідно до Закону Украї ни «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об”єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 592 500,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 296 250,00 грн без ура-

хування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 296 250,00 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 59 250,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 29 625,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 29 625,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
договір оренди від 23 травня 2017 року № 62 на нежитлове при-

міщення загальною площею 22,0 м2 у нежитловій будівлі (літ. «А-2») 
площею 365,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиський р-н, 
с. Пнікут, вул. Миру, 119, укладений між Мостиською міською радою 
та Публічним акціонерним товариством «Укрпошта», зберігає чинність 
для нового власника приватизованого майна. Даний договір орен-
ди укладено строком на 3 роки і діє до 20 травня 2020 року включно. 
Орендна плата становить 1 гривня в рік;

відшкодування покупцем РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за про-
ведення незалежної оцінки об’єкта приватизації у сумі у сумі 2 540 грн (дві 
тисячі п’ятсот сорок гривень) (договір про надання послуг з оцінки об’єкта 
приватизації від 10.09.2019 № 19/19) протягом 30 днів з дати нотаріально-
го посвідчення договору купівлі-продажу на рахунок № 35223630057855, 
ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї-
ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. МФО 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт: 
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37189100157855, ДКСУ, м Київ. Банк одержувача – 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172; 

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, м.Київ. Банк одержувача: 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ 
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 255-38-55. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Кубара Андріана Михайлівна, (03234) 4-14-87,  
4-14-92.

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
21 жовтня 2019 р. № 01057 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії 
з продажу об’єкта приватизації від 18 жовтня 2019 р.). 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-30-000005-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 925,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 962,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 962,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації комунальної 
власності – окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-1») 
площею 144,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиська, 
вул. Рудниківська, 148, що перебуває на балансі 
Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту 
Мостиської міської ради

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – нежитлова будівля 
(літ. «А-1») площею 144,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., м. Мостиська, 

вул. Рудниківська, 148.
Відомості про об’єкт.
Будівля одноповерхова цегляна, V групи капітальності, розташо-

вана за межами села, в районі забудови житлових будинків. Роки 
будівництва – орієнтовно 1950 – 1960. Висота приміщень – 2,3; 2,75 
м. Доступ – фасадний вхід.

Технічна характеристика конструктивних елементів будівлі:
фундамент цегляний; стіни та перегородки дерев’яні; перекрит-

тя дерев’яне; покрівля шиферна; підлоги дерев’яні; прорізи (віконні, 
дверні дерев’яні; оздоблювальні покриття – штукатурка, пофарбуван-
ня; сантехнічне та електротехнічне обладнання – світло. Оздоблення 
потребує ремонту. Опоряджувальні роботи виконані з малою стійкіс-
тю до зносу та з невисокою естетичною привабливістю.

Ба лан со ут римувач: Відділ освіти, культури і туризму, молоді та 
спорту Мостиської міської ради.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної 
форми власності розташована в межах населеного пункту, категорія 
земель – 03.15, цільове призначення – для будівництва та обслуго-
вування інших будівель громадської забудови. Інформація про на-
явність сервітутів та обмежень (обтяжень) відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі (літ. «А-1») 
площею 144,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Руд-
никівська, 148 здійснюється відповідно до Закону Украї ни «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 191 835,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 95 917,50 грн без ураху-

вання ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 95 917,50 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19 183,50 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 9 591,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 591,75 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності 
за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації у сумі у сумі 
2 200,00 грн (дві тисячі двісті гривень) (договір про надання послуг 
з оцінки об’єкта приватизації від 11.09.2019 № 20/19) протягом 30 
днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу на 
рахунок № 35223630057855, ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача – Дер-
жавна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. МФО 
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37189100157855, ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача – 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172; 

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача: 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ 
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
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(032) 255-38-55. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Кубара Андріана Михайлівна (032234) 4-14-87,  
4-14-92.

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
21 жовтня 2019 р. № 01056 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії 
з продажу об’єкта приватизації від 18 жовтня 2019 р.).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-30-000004-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 918,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 591,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 591,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

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

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

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

фальтна площадка (інв. № 102), площа – 1400 м2, покриття асфальто-
бетон товщиною 10 см, основа піщано-щебнева товщиною 40 см. Рік 
побудови – 1968; асфальтна площадка (інв. № 114), площа – 1125 м2, 
покриття асфальтобетон товщиною 10 см, основа піщано-щебнева 
товщиною 40 см. Рік побудови 1968; вага автомобільна (інв. № 604), 
площа об’єкта – 37,3 м2, висота – 2,6 м, 3,9 м. Фундамент бетонний, 
стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги – бетон. 
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови 1978; заглублений 
склад (інв. № 015), площа об’єкта – 113,3 м2, висота – 2,6 м. Фундамент 
бетонний, стіни бетонні, перекриття з/бетонне, сходи бетонні, підло-
ги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; контора-лабораторія 
(інв. № 013), площа об’єкта – 150,1 м2, висота – 3,1 м. Фундамент бе-
тонний, стіни – дерево, перекриття деревяне, покрівля шифер, підло-
ги – бетон. Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1939; 
мехмайстерня (інв. № 009), площа об’єкта – 95,0 м2, висота – 3,7 м. 
Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля – 
шифер, підлоги – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1965; огорожа 
(інв. № 112), довжина – 90 пог. м. Плити бетонні розміром 4 х 2,2 – 5 
шт., плити бетонні розміром 2,5 х 2,2 – 11 шт. Проведено ремонт у 
1997 р. бетонними плитами розміром 2,5 х 2,2 – 17 шт. Огорожа це-
гляна в 0,5 цегли 30 прольотів по 3м. Рік побудови – 1972; повітряна 
електросилова лінія (інв. № 200), довжина – 200 пог. м. Стовпи бетонні 
СВ-9,5 – 5 шт. Повітряна лінія А-10. Рік побудови – 1992; пож. депо і 
баня (інв. № 010), площа об’єкта – 60,1 м2, висота – 3,25 м. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підло-
ги – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1948; пождепо (інв. 
№ 014), площа об’єкта – 25,1 м2, висота – 2,9 м. Фундамент бетонний, 
стіни цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля – толь, підлоги – бетон, 
плитка. Без комунікацій. Рік побудови – 1984; прохідна (інв. № 012), 
площа об’єкта – 42,7 м2, висота – 2,5 м. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шифер, підлоги – бетон. Ін-
женерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1955; робоча баш-
ня (інв. № 011), площа об’єкта – 97,6 м2, висота – 12,5 м. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, перекриття – з/бетон, покрівля шифер, під-
логи – бетон. Без комунікацій. Рік побудови – 1960; склад № 1 (інв. 
№ 001), площа об’єкта – 910,3 м2, висота – 4,00 м. Фундамент бетон-
ний, стіни цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон, плитка. Інженерне 
обладнання – електрика. Рік побудови – 1939; склад № 2 (інв. № 002), 
площа об’єкта – 905,9 м2, висота – 3,6 м. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон, плитка. Без комунікацій. Рік 
побудови – 1939; склад № 3 (інв. № 003), площа об’єкта – 1211,7 м2, 
висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля шифер, 
підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне обладнання – 
електрика. Рік побудови – 1961; склад № 4 (інв. № 004), площа об’єкта – 
1211,7 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля 
шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне облад-
нання – електрика. Рік побудови – 1961; склад № 5 (інв. № 005), площа 
об’єкта – 643,4 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни цегляні, 
покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Інженерне 
обладнання – електрика. Рік побудови – 1966; склад № 6 (інв. № 006), 
площа об’єкта – 993,5 м2, висота – 3,8 м. Фундамент бетонний, стіни 
цегляні, покрівля шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. 
Інженерне обладнання – електрика. Рік побудови – 1951; склад № 8 
(інв. № 007), площа об’єкта – 558,5 м2, висота приміщень – 4,7м; 7,75м. 
Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля 
шифер, підлоги – бетон. Поштукатурено, побілено. Без комунікацій. 
Рік побудови – 1952.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Стрийський комбі-
нат хлібопродуктів № 1», код за ЄДРПОУ 04056463. Адреса ба лан-
со ут римувача: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Грабовецька, 2. 

Контактна особа – Коцюруба Василь Володимирович, тел. (03245) 
4-43-56, Дідик Оксана Степанівна, тел. (032) 261-62-14.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у 
складі: асфальтні площадки (інв. № 102, 114), вага автомобільна (інв. 
№ 604), заглублений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв. 
№ 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна 
електросилова лінія (інв. № 200), пож. депо і баня (інв. № 010), по-
ждепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), 
склад № 1 (інв. № 001), склад № 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), 
склад № 4 (інв. № 004), склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), 
склад № 8 (інв. № 007) за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Стрийська, 258б, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1», здійснюється 
відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

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

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

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

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

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

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець компенсує РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням 
заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 450,00 грн (дві тисячі чотириста 
п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації 
№ 35210063057855 в ДКСУ, одержувач – РВ ФДМУ по Львівській, 
Закар патській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк 
одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, МФО 820172, 
адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6. ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

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

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032)261-62-14. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-14-000003-1.

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

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

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

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

дальшого подання цінових пропозицій – 67 246,87 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електрон ній торговій системі  
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
будівлі дегазаційної установки (поверхневої дегазації) 
площею 132,1 м2 за адресою: Львівська обл., 
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 755а, 
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу 
«Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації 
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля дегазаційної установки 
(поверхневої дегазації) площею 132,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 80086, Львівська обл., Сокальський 

р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 755а.
Відомості про об’єкт: цегляна будівля прямокутної форми площею 

132,1 м2, розташована за 70 м від основного робочого ствола шахти 
«Візейська». Рік побудови – орієнтовно 1960 роки. Фундамент – залі-
зобетонний стрічковий; стіни і перегородки – цегляні; перекриття – 
залізобетонні плити, частково відсутнє; дах – горищний, двопохилий, 
дерев’яні конструкції; покрівля – асбестоцементні гофровані плити; 
підлога – бетонна стяжка, частково плитка; вікна, двері – дерев’яні; 
інженерне обладнання відсутнє.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Ба лан со ут римувач: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська 
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Код за ЄДРПОУ 
39257791.

Адреса ба лан со ут римувача: 45400, Волинська обл., м. Ново-
волинськ, вул. Сокальська, адмінбудинок шахти № 2 «Нововолин-
ська».

Контактна особа – Пилипчук Петро Павлович, директор Відокрем-
леного підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації 
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглере-
структуризація», (03344) 24-987.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – будівлі дегазаційної установки 
(поверхневої дегазації) площею 132,1 м2 за адресою: Львівська обл., 
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 755а, що перебуває 
на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана 
компанія «Укрвуглереструктуризація», здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 
2018 року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 142 060,00 (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 71 030,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 71 030,00 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 206,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 103,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 103,00 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 РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з 
оцінки об’єкта, в сумі 2 405,00 грн (дві тисячі чотириста п’ять гривень 
00 коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації № 35210063057855 
в ДКСУ, одержувач – РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна 
казначейська служба Украї ни, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, 
вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
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для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

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

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 261-62-14. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000023-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону умовами – 1 420,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 710,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 710,30 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – нежитлового приміщення – гаража № 2 
площею 20,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського 
управління Державної казначейської служби Украї ни 
Львівської області

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлове приміщення – гараж № 2 площею 20,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір, 

вул. Мазепи, 13.
Відомості про об’єкт: висота приміщення – 3,04 м; фундамент 

бетонний; стіни цегляні; перекриття залізобетонне; покрівля – ру-
беройд; підлога бетонна; інженерне обладнання відсутнє. Наявна 
оглядова яма.

Ба лан со ут римувач: Самбірське управління Державної казначей-
ської служби Украї ни Львівської області. Код за ЄДРПОУ 37893577. 
Адреса ба лан со ут римувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13. Контактна особа – Дністрянський Петро Степанович, 
начальник Самбірського управління Державної казначейської служби 
Украї ни Львівської області, тел. (067) 394-05-23.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення – га-
ража № 2 площею 20,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління 
Державної казначейської служби Украї ни Львівської області, здій-
снюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1197,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 598,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 598,50 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 119,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 59,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 59,85 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 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: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

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

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 261-62-14. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000014-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 11,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: 
окремого майна – нежитлового приміщення – гаража № 4  
площею 26,8 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі 
Самбірського управління Державної казначейської 
служби Украї ни Львівської області

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлове приміщення – гараж № 4 площею 26,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір, 

вул. Мазепи, 13.
Відомості про об’єкт: висота приміщення – 2,40 м; фундамент 

бетонний; стіни цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – чорне 
залізо; підлога бетонна; інженерне обладнання відсутнє. Наявна 
оглядова яма.

Ба лан со ут римувач: Самбірське управління Державної казначей-
ської служби Украї ни Львівської області. Код за ЄДРПОУ 37893577. 
Адреса ба лан со ут римувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13. Контактна особа – Дністрянський Петро Степанович, 
начальник Самбірського управління Державної казначейської служби 
Украї ни Львівської області, тел. (067) 394-05-23.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення – га-
ража № 4 площею 26,8 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління 
Державної казначейської служби Украї ни Львівської області, здій-
снюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1568,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 784,00 грн (без ПДВ);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 784,00 грн ПДВ;

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 156,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 78,40 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 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: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

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

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 261-62-14. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000016-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 15,68 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7,84 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – бази відпочинку на 20 
місць за адресою: Львівська обл., Дрогобицький район, 
смт Східниця, вул. Зарічна, 1, що перебуває на балансі 
Служби автомобільних доріг у Львівській області,  
ЄДРПОУ 25253009

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва –  
база відпочинку на 20 місць.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., Дрогобицький р-н, 

смт Східниця, вул. Зарічна, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – база 

відпочинку на 20 місць, розташований на земельній ділянці у першій 
зоні (зона суворого режиму) санітарної охорони мінеральних джерел 
№ 1с та № 13. Об’єкт перебуває орієнтовно 100 м від дороги загаль-
ного користування. Об’єкт являє собою незавершене будівництво 
двоповерхової будівлі з мансардою у різних рівнях. Площа забудови – 
300,4 м2. Об’єм – 1 771 м3. Стіни цегляні, перекриття – з/бетонні плити. 
Фасад неоштукатурений. Фундамент бетонний, порушена гідроізоля-
ція фундаменту, наявна вогкість; стіни мансарди цегляні, перекриття 
дерев’яне, з/бетонне; стіни балкону з/бетонні; сходи бетонні; частина 
будівлі уражена грибком; покрівля – черепиця, у значній мірі знищена. 
Дах протікає. Віконні та дверні заповнення відсутні. Інженерні комуні-
кації: водопровід, каналізація, опалення, електроосвітлення відсутні. 
Об’єкт незаконсервований, неогороджений, що сприяє руйнуванню 
будівлі, затіканню дощових та стічних вод. Руйнується фундамент, 
осипаються стіни, у значній мірі викришена цегла.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, кон-
струкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, 
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.

Ба лан со ут римувач: Служба автомобільних доріг у Львівській об-
ласті, ЄДРПОУ 25253009.

Рівень будівельної готовності об’єкта становить 70 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 

перебуває у першій зоні (зона суворого режиму) санітарної охорони 
мінеральних джерел № 1с та № 13.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, зі зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – бази відпо-
чинку на 20 місць за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, 
смт Східниця, вул. Зарічна, 1, що перебуває на балансі Служби ав-
томобільних доріг у Львівській області, ЄДРПОУ 25253009, здійсню-
ється відповідно до Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 277 835,29 грн без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 138 917,65 грн без ура-

хування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 138 917,65 грн без ура-
хування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 27 783,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 891,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 13 891,76 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести 

земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту 
підписання акта приймання-передавання.
4. Додаткова інформація

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

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37187500157855, ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача – 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172; 

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, м. Київ. Банк одержувача: 

Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ 
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 255-38-55. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000050-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 778,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –1 389,18 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 389,18 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
адміністративної будівлі літ. «А-1» загальною площею 127,2 м2 
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, 
вул. О. Турянського, 2, що перебуває на балансі  
Західного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h адміністративна будівля літ. «А-1» 
загальною площею 127,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Львівська обл., Яворівський р-н, 

м. Яворів, вул. О. Турянського, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, розташована в 

центральній частині міста. Фундамент – стовпчастий кам’яний, стіни 
дерев’яні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги дощаті; 
вікна, двері – дерев’яні; інженерне обладнання – електрика.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Ба лан со ут римувач: Західний офіс Держаудитслужби, ЄДРПОУ 
40479801.

Адреса ба лан со ут римувача: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 8.
Контактна особа – Кроляк Роман Йосипович, начальник Західного 

офіса Дераудитслужби, (032) 255-34-16.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни 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 Украї ни «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 Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

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

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

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

Приватизація окремого майна – адміністративної будівлі літ. «А-1» 
загальною площею 127,2 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський 
р-н, м. Яворів, вул. О. Турянського, 2, що перебуває на балансі За-
хідного офіса Держаудитслужби, здійснюється відповідно до вимог 
Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального май-
на», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 621 331,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 310 665,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 310 665,50 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 62 133,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 066,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 31 066,55 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:
покупець компенсує РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів 
з оцінки об’єкта, в сумі 2 900,00 грн (дві тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) 
на рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, 
ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба 
Украї ни, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протя-
гом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 01601, 

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

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

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Львів-

ській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок 
(032) 261-62-14. Час роботи регіо наль ного відділення з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

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

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-26-000002-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону умовами – 6213,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3106,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3106,66 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації державної власності – пакета акцій розміром 
99,6667 % статутного капіталу ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання товариства:  h приватне акціонерне 
товариство «Укрзахідвуглебуд»  
(далі – ПрАТ «УЗВБ» або товариство).
Місце зна хо дження товариства: 80100, Львівська обл., м. Черво-

ноград, вул. Будівельна, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00177158.
Розмір статутного капіталу товариства – 11 196 650,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 44637304 штук, 

що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2019 – 

33 особи.
Види діяльності за КВЕД:
42.99 – Будівництво інших споруд, н.в.і.у. (основний);
42.91 – Будівництво водних споруд;
43.22 – Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кон-

диціонування;
43.31 – Штукатурні роботи;
43.39 – Інші роботи із завершення будівництва;
43.91 – Покрівельні роботи;
49.41 – Вантажний автомобільний транспорт;
42.11 – Будівництво доріг і автострад.
ПрАТ є генеральним підрядником по будівництву шахти-

новобудови № 10 «Нововолинська».

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги) Одиниця виміру За 2018 рік За 9 місяців 2019 року

Будівельно-монтажні роботи, всього тис. грн 27515 43350

з них:

власними силами тис. грн 655 714

субпідрядні організації тис. грн 26860 42636

Експортна продукція (роботи, послуги): відсутні.

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «УЗВБ»  
за останні три роки та останній звітний період

 Показник Одиниця 
виміру 2016 рік 2017 рік 2018 рік 9 місяців 

2019 року

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) тис. грн 45768 58659 28294 37435

Первісна вартість основних фондів тис. грн 172676 102709 102692 102692

Залишкова вартість основних фондів тис. грн 22740 12241 11663 11191

Знос основних фондів % 86,8 88,1 88,6 89,1

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн -56965 -72997 -76509 -82580

Величина чистого прибутку (збитку) тис. грн -8395 -16032 -3512 - 6071

Рентабельність % -18 -27 -12  -16

Вартість активів тис. грн 38530 26127 34798 48819

Вартість власного капіталу тис. грн -16133 -32165 -35677 -41748

Дебіторська заборгованість тис. грн 9262 4999 8880 16365

Кредиторська заборгованість тис. грн 53724 57899 70082 90567

Станом на 01.10.2019 у ПрАТ «УЗВБ» наявні прострочені забор-
гованості:

із заробітної плати – 4397,0 тис. грн,
за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) – 6061,0 тис. грн;
за страховими внесками (пільгові пенсії) – 15325,0 тис. грн.
Основні засоби ПрАТ «УЗВБ» перебувають в податковій заставі.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та зе-

мельні ділянки, на яких розташовано товариство, умови користу-
вання ними:

у складі ПрАТ «УЗВБ» обліковується 49 будівель, які використову-
ються для здійснення господарської діяльності, а саме:

за місце зна хо дженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бу-
дівельна, 1,1а: адміністративна будівля ПКБ: загальною площею 
1242,1 м2, в підвальному приміщенні якої перебуває протирадіаційне 
укриття; гараж для автомобілів: загальною площею 45,5 м2;

за місце зна хо дженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львів-
ська, 62: будівля адміністративного цеху загальною площею 
1027,9 м2; будівля побутового приміщення (лазня, роздягальня) 
загальною площею 182 м2; прибудова до гаража (склад) загальною 
площею 64 м2; прохідна будка (охоронне приміщення) загальною 
площею 15,8 м2; відкритий склад для збереження балонів (тимчасо-
ве) загальною площею 12 м2;

за місце зна хо дженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львів-
ська, 77: будівля складу загальною площею 767,4 м2; приміщення 
сантехмайстерні загальною площею 477,1 м2;

за місце зна хо дженням: Львівська обл., Сокальський р-н, смт Межи-
річчя, вул. Шахтарська, 47: автогараж загальною площею 828,3 м2; 
компресорна загальною площею 34,6 м2; котельня стара загальною 
площею 131,1 м2; насосна загальною площею 26,8 м2; побутова стара 
(адміністративна) загальною площею 393 м2; прохідна з вагою (охо-
ронне приміщення для зважування автомобілів з вантажем) загальною 
площею 132,6 м2; трансформаторна загальною площею 53,9 м2; гараж 
для легкового транспорту загальною площею 178,9 м2; склад нафто-
продуктів та мазуту загальною площею 1325,5 м2; склад обладнання 
загальною площею 528,6 м2; склад паливно-мастильних матеріалів 
загальною площею 201 м2; склад протипожежний загальною пло-
щею 34,7 м2; склад сипучих матеріалів (відкритий) загальною площею 
3041,4 м2; склад сипучих матеріалів (під накриттям) загальною площею 
1555,6 м2; туалети загальною площею 5,9 м2; вагон побутовий (тим-
часове); ремонтні майстерні з побутовими приміщеннями загальною 
площею 681,4 м2; будівля АПК (нова) – 376,8 м2;

за місце зна хо дженням: Волинська обл., м. Нововолинськ, шахта 
№ 10 «Нововолинська»: приміщення бетонно-розчинного вузла за-
гальною площею 142 м2; об’єкти тимчасового призначення: будки – 3 
столярні, 2 металеві; вагони – 11 побутові, 1 польовий;

за місце зна хо дженням: Волинська обл., смт Шацьк, ур. Гряда: 
3 дерев’яні будиночки бази відпочинку: 2 – для проживання людей 
загальною площею 166 м2 та 89 м2; 1 – для приготування їжі (кухня) 
загальною площею 26 м2;

за місце зна хо дженням: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богу-
на, 3: гуртожиток загальною площею 2112,8 м2 (проводиться робота 
з передачі в комунальну власність м. Червонограда).

Майнові активи товариства  
розташовані на земельних ділянках

Місце зна хо дження 
земельної ділянки

Кадастровий 
номер

Площа 
ділян-
ки, га

Цільове 
призначення

Правовстановлюючі 
документи

Львівська обл., м. Чер-
воноград, вул. Львів-
ська, 77

0,7389 обслуговуван-
ня будівель 
і споруд

Акт на право постійного ко-
ристування землею № 103 
від 10.02.99 

Львівська обл., м. Чер-
воноград, вул. Львів-
ська, 62

461180000:
06:003:0012

1,2245 обслуговуван-
ня будівель 
і споруд

Договір оренди земельної 
ділянки № 4611800000063 
від 02.11.2016 

Львівська обл., 
м. Червоноград, 
вул. Будівельна,1а

461180000:
02:011:0030

0,3137 обслуговуван-
ня будівель 
і споруд

Договір Документи на стадії 
оформлення 

Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Межиріччя, 
вул. Шахтарська, 47 

4624883500:
10:000:0943

6,4208 обслуговуван-
ня будівель 
і споруд

Документи на стадії оформ-
лення

Львівська обл., м. Чер-
воноград, вул. Богуна, 3

4611800000:
02:011:0055

0,1346 обслуговуван-
ня гуртожитку

Договір оренди земельної 
ділянки № 4611800000073 
від 29.07.2015 

Волинська обл., 
смт Шацьк, ур. Гряда 

0725755100:
03:016:0594

0,1576 обслуговуван-
ня бази відпо-
чинку

Договір оренди земельної 
ділянки № 040609300002 
від 11.01.2006 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація 
про сплату екологічних зборів та платежів тощо:

у 2018 році та впродовж 9 місяців 2019 року товариство не здій-
снювало викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення та розміщення відходів.
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року, 

час проведення аукціону визначається електрон ною торговою сис-
темою автоматично.

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

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

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» у кількості 
44637304 шт., що становить 99,6667 % статутного капіталу товари-
ства, здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про прива-
тизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» має відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету Украї ни 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 (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 
законодавством про захист економічної конкуренції.

Покупець пакета акцій ПрАТ «УЗВБ», що є випущеними у бездо-
кументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття 
рахунку у цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 11159326,00 грн (одинадцять мільйонів сто 

п’ятдесят дев’ять тисяч триста двадцять шість гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5579663,00 грн (п’ять 

мільйонів п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят три 
гривні 00 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – 5579663,00 грн. (п’ять 
мільйонів п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят три 
гривні 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1115932,60 грн (один мільйон сто п’ятнадцять 

тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 60 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 557966,30 грн (п’ятсот 

п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 30 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 557966,30 грн (п’ятсот 
п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 30 коп.).

Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» розміром 

99,6667 % зобов’язаний:
зберегти основні види діяльності товариства, які є на дату підпи-

сання договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, та освоїти 
нові види діяльності, робіт, послуг;

забезпечити збереження цілісності майнового комплексу това-
риства;

погасити протягом 6 (шести) місяців від дати переходу права 
власності на пакет акцій товариства заборгованості товариства із за-
робітної плати та за нарахуваннями на заборговану заробітну плату, 
що будуть наявні у товариства на дату переходу права власності на 
пакет акцій товариства до покупця;

не допускати звільнення працівників товариства з ініціативи покуп-
ця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі 
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю Украї ни 
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено 
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю Украї ни) протягом шести місяців 
з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;

виконувати в повному обсязі умови колективного договору про-
тягом строку його дії, а після його завершення укладення нового або 
внесення змін до зазначеного договору в установленому законо-
давством порядку з обов’язковим урахуванням положень галузевої 
угоди, та його виконання;

виконувати мобілізаційні завдання, визначені для акціонерного 
товариства, у встановленому законодавством порядку (у разі визна-
чення їх для товариства);

забезпечити здійснення товариством витрат на охорону праці 
відповідно до Закону Украї ни «Про охорону праці», розроблення та 
здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормати-
вів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 
травматизму і професійних захворювань;

здійснювати заходи з передачі об’єктів житлового фонду (гурто-
житків) до комунальної власності.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначе-
ного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань (у разі визна-
чення їх для товариства), становить 5 (п’ять) років від дати переходу 
права власності на пакет акцій товариства до покупця.
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: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях, ЄДРПОУ 42899921,
Рахунок № 37187500157855,
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 

м. Київ, код банку МФО 820172
Місце зна хо дження установи казначейства: 01601, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Во-

линській областях, ЄДРПОУ 42899921,
Рахунок № 37314031057855,
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

код банку МФО 820172,
Місце зна хо дження установи казначейства: 01601, м. Київ, 

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

якій зазначено реквізити рахунків операторів електрон 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 ПрАТ 
«УЗВБ» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів 
за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1. Кон-
тактна особа на підприємстві: в.о. Голови правління ПрАТ Чигрін Ігор 
Володимирович, роб. телефон/факс (03249) 23-0-74.

Організатор аукціону – РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. 
Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіо наль ного відділення з 
9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня пере-
рва з 13.00 до 13.45. Адреса електрон ної пошти: lviv@spfu.gov.ua

Служба з організації аукціону – відділ приватизації та управління 
корпоративними правами регіо наль ного відділення, контактна осо-
ба – Доманська Ірина Богданівна, тел.: (032) 261-66-02, 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
22 жовтня 2019 р. № 01076.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000023-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 111593,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціо-

ну – 55796,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на 
етапі подання цінових пропозицій – 55796,63 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях 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 ме ну вання товариства: h  Науково-виробничо-
комерційне мале підприємство «Боррікс» в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю  
(далі – НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ або товариство).
Місце зна хо дження товариства: 82300, Львівська обл., м. Борис-

лав, 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 01.10.2019 – 

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 2018 

рік та 9 міс. 2019 року – відсутні. Експортна продукція (роботи, по-
слуги) відсутні.

Основні показники господарської діяльності  
НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ  

за останні три роки та останній звітний період

 Показник Одиниця 
виміру 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 9 міс. 

2019 року
Обсяг реалізації продукції (ро-
біт, 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 -3,3
Величина чистого прибутку 
(збитку)

тис. грн 0,4 0,3 7,0 – –

Рентабельність % 1,3 0,9 28 – –
Вартість активів тис. грн 0,1  0  0 0 0
Вартість власного капіталу тис. грн -7,4 -7,1 -0,1 -1,3 -1,3
Дебіторська заборгованість тис. грн 0,1 0 0 0
Кредиторська заборгованість тис. грн 7,5 7,1 0,1 1,3 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 за 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.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 листопада 2019 року, 

час проведення аукціону визначається електрон ною торговою сис-
темою автоматично.

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

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

Приватизація державної частки в НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ, 
що становить 24,0517 % статутного капіталу товариства, здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону Украї ни «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 Міністрів Украї-
ни від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

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

Відповідно до вимог статті 20 Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету Украї ни 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 (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію 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 Украї ни 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 Украї ни) 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 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: РВ ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Во-

линській областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37187500157855,
Банк одержувача – Державна казначейська служба Украї ни, 

м. Київ, код банку МФО 820172,
Місце зна хо дження установи казначейства: 01601, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Во-

линській областях, ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855,
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ, 

код банку МФО 820172,
Місце зна хо дження установи казначейства: 01601, м. Київ, 

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

якій зазначено реквізити рахунків операторів електрон 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 
адресою: Львівська обл., м. Борислав, пров. Губицький, 1. Контак-
тна особа на підприємстві: керівник Матлак Володимир Васильович, 
моб. тел. (067) 943-32-94.

Організатор аукціону – РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. 
Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час роботи регіо наль ного відділення з 
9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня пере-
рва з 13.00 до 13.45. Адреса електрон ної пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Служба з організації аукціону – відділ приватизації та управління 
корпоративними правами регіо наль ного відділення, контактна осо-
ба – Доманська Ірина Богданівна, тел.: (032) 261-66-02, 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21 жовтня 2019 р. № 01070.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000075-1.

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

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 30 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 електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – гараж площею 105,4 м2 
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 
13, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Сумській області

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

тики у Сумської області. Місце зна хо дження офіса: 40481, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Супруна, 16.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362227.
Пропонується до продажу окреме майно h  – гараж 
загальною площею 105,4 м2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє со-

бою окремо розташовану цегляну будівлю, в якій розташовано га-
раж площею 63,5 м2 та два приміщення площами 14,6 м2 та 27,3 м2. 
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Фундамент і цоколь – бетонний; стіни та перегородки – цегляні; між-
поверхові перекриття – залізобетонні плити; поли бетонні; покрівля – 
шифер. Є яма для технічного огляду транспортних засобів.

Право власності зареєстровано за державою в особі Головного 
управління статистики у Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 
5910300000:01:007:0340) площею 0,106 га, цільове призначення – 
землі житлової та громадської забудови, громадського призначення, 
іншого громадського призначення, розташована за адресою: Сум-
ська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13.

Право постійного користування земельною ділянкою належить 
Головному управлінню статистики у Сумської області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація окремого майна – гараж площею 105,4 м2, що об-
ліковується на балансі Головного управління статистики у Сумської 
області, здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432.

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1028,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 514,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 514,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 102,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 51,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

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

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шев-
ченка, 13.

ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник управління адмініст-
ративно-господарського забезпечення Головного управління статис-
тики у Сумської області Лопушенко В. В., тел. (0542) 25-21-90.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.2019 № 770.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-15-000003-3.

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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 10,28 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 5,14 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 5,14 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях про внесення 
змін до інформаційних повідомлень, опублікованих в газеті 
«Відомості приватизації» від 16.10.2019 № 42 (1270)

Визначити 06.11.2019 датою аукціонів для:
окремого майна – адміністративний будинок загальною 

площею 293,6 м2 та господарські споруди: гараж, Г загальною 
площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею 12,0 м2; 
господарська будівля загальною площею 4,2 м2; топкова загальною 
площею 19,4 м2 за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Воз-
несенська, 24, ба лан со ут римувач – Головне управління статистики 
у Сумської області;

окремого майна – будинки для відпочинку за адресою: Сум-
ська обл., Тростянецький р-н, с/р Зарічненська, «Заплава ріки Вор-
скла» масив, 3, 3а, ба лан со ут римувач відсутній.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлове приміщення, 
будинок школяра (розмір частки 7/100) за адресою: 
Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Вишнева, 2, 
що обліковується на балансі Північно-східного офіса 
Державної аудиторської служби Украї ни

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Північно-східний офіс Дер-

жавної аудиторської служби Украї ни.
Місце зна хо дження офіса: 61022, м. Харків, м. Свободи, 5, Дер-

жпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40478572.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою 

вбудоване нежитлове приміщення, розташоване в одноповерховій 
адміністративній будівлі (на плані літ. «А-1») будинок школяра (роз-
мір частки 7/100). Загальна площа оцінюваних приміщень – 74,1 м2. 
Фундамент – камінний стрічковий, цегляний цоколь; стіни та перего-
родки – цегляні; перекриття – дерев’яні балки з підшивкою; дах і по-
крівля – шифер; підлога – бетонна стяжка, керамічна плитка, дощаті, 
лінолеум; прорізи – вікна – металопластикові, двері – дерев’яні; оздо-
блення – штукатурка, фарбування, шпалери; інженерне устаткування – 
електропостачання, газопостачання, газовий котел – демонтовано. 
Рівень фізичного зносу в цілому «задовільний», фізичний знос – 37,8%. 
Підлога приміщення потребує проведення капітального ремонту.

Право власності зареєстровано за державою в особі Державної 
аудиторської служби Украї ни.

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація окремого майна – нежитлове приміщення, будинок 
школяра (розмір частки 7/100), що обліковується на балансі Північно-
східного офіса Державної аудиторської служби Украї ни, здійснюється 
відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 
травня 2018 року № 432.

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 71880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35940,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35940,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7188,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3594,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3594,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 

проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 2300,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

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

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська обл., смт Недригай-
лів, вул. Вишнева, 2.

ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управлін-
ня – начальник відділу приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел.: (0542) 
36-11-32, 36-23-87.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми, (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.2019 № 768.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-29-000001-1.

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

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

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

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

718,80 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 359,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 359,40 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях про 
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівля клубу бригади № 2 за адресою: 
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Сосонка, вул. Садова, 1а,  
ба лан со ут римувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації  h –  
окреме майно – будівля клубу бригади № 2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Со-

сонка, вул. Садова, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє со-

бою одноповерхову окремо розташовану цегляну будівлю з двома 
прибудовами. Загальна площа приміщень будівлі – 322,0 м2. Фунда-
мент – цегляний цоколь; дах і покрівля – азбофанера; перекриття, 
вікна, двері, ворота – дерев’яні; підлога – дошки; стіни та перегород-
ки – цегляні. Мережі водопостачання та водовідведення відсутні. Рік 
побудови – 1967. Рівень фізичного зносу «задовільний», фізичний 
знос – 41 %.

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація окремого майна – будівля клубу бригади № 2, ба-
лан со ут римувач відсутній, здійснюється відповідно до вимог Закону 
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Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432.

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 288200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 144100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 144100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 28820,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14410,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 14410,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 

проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 2200,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

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

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ  14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Со-
сонка, вул. Садова, 1а.

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

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.2019 № 769.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000016-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 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 з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

2882,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 1441,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 1441,00 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирний житловий будинок № 1,  
що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп  
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: товариство з додатковою 

відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

р-н, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-

товує товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1014) площею 0,0771 га для обслуговування 
одноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська обл., Бу-
ринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквар-

тирний житловий будинок № 1: фундамент – залізобетонна стрічка, 
бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; пере-
криття – відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за РВ ФДМУ по Сумській об-

ласті.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 1, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 
63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.2019 № 771.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000110-1.

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

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

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

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

101,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 50,63 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирний житловий будинок № 2,  
що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп  
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: товариство з додатковою 

відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

р-н, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-

товує товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1015) площею 0,0771 га для обслуговування 
одноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська обл., Бу-
ринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквар-

тирний житловий будинок № 1: фундамент – залізобетонна стрічка, 
бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; пере-
криття – відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за РВ ФДМУ по Сумській об-

ласті.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 2, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 2 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційно-

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

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
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Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050) 
63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.219 № 772.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000115-1.

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

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

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

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

101,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 50,63 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирний житловий будинок № 3,  
що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп  
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: товариство з додатковою 

відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

р-н, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-

товує товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1016) площею 0,0771 га для обслуговування 
одноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська обл., Бу-
ринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквар-

тирний житловий будинок № 1: фундамент – залізобетонна стрічка, 
бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; пере-
криття – відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за РВ ФДМУ по Сумській області.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 3, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 3 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.2019 № 773.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000001-3.

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

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

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

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

101,26 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 50,63 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
одноквартирний житловий будинок № 4,  
що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп  
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: товариство з додатковою 

відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

р-н, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які викорис-

товує товариство, умови їх використання.
З е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1017) площею 0,0771 га для обслуговування 
одноповерхового житлового будинку, за адресою: Сумська обл., 
Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквар-

тирний житловий будинок № 4: фундамент – залізобетонна стрічка, 
бетонні блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; пере-
криття – відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за РВ ФДМУ по Сумській об-

ласті.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 4, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 4 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 129,37 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 064,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 064,69 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

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

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В., тел. + 38 (050) 
63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
21.10.2019 № 774.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000002-3.

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

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
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Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

101,29 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 50,65 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої 
приватизації, окремого майна – прохідна, що розташована 
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6 
та перебуває на балансі ТОВ «Полтавський  
ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31966932) 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h прохідна.
Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Бу-

ровиків, 6.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо):
Одноповерхова господарська будівля – окреме майно. Загальна 

площа: 64,4 м2.
Елементи будівлі: фундамент – бетон, стіни та перегородки – це-

гла, перекриття – з/б плити, покрівля – азбоцементні листи, підлога – 
бетон, лінолеум, вікна та двері – металопластик, опалення – пічне, 
водопостачання – від зовнішніх мереж, каналізація – від зовнішніх 
мереж, електрообладнання – від зовнішніх мереж.

Функціональне використання та умови користування:
Можливе подальше використання – покупець визначає само-

стійно.
Право власності зареєстровано 07.10.2019 за № 33593472.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 

приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., м. Пол-

тава, вул. Буровикві, 6.
Земельна ділянка під об’єктом: земельна ділянка загальною пло-

щею 4,6202 га, що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Буро-
виків, 6, виділена ЗАТ «Полтавський ремонтно-механічний завод» на 
підставі рішення Полтавської міської ради від 14 грудня 2010 року 
«Про надання земельних ділянок, оформлення та продовження права 
користування земельними ділянками». На даний час триває процес 
оформлення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Полтавський 
ремонтно-механічний завод».

Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний. Обтяження 
прав на земельну ділянку не зареєстроване.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди відсутні.
Інформація про ба лан со ут римувача (най ме ну вання, його місце-

зна хо дження і контактні дані):
Ба лан со ут римувач – ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний за-

вод» (код ЄДРПОУ 31966932) за адресою: Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Буровиків, 6, а/с 459, тел. (0532) 66-94-85.
2. Інформація про аукціон

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

мі буде проведено 28 листопада 2019 року, час проведення ви-
значається електрон ною торговою системою автоматично.

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

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

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

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

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону 
Украї ни «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації, 
окремого майна – прохідна, що розташована за адресою: Полтав-
ська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6, здійснюється відповідно до 
вимог Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.05.2018 
року № 432, із змінами.

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

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

аукціону з умовами – 238 130,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 119 065,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 119 065,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
аукціону з умовами – 23 813,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 906,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 11 906,5 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електрон ного аукціону на ціну продажу об’єкта 

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

окремого майна – прохідна, що розташована за адресою: Полтав-
ська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6, зобов’язаний забезпечи-
ти компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта 
приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в дого-
ворі купівлі-продажу, в розмірі 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн 00 
коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.

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

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

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

в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний 
об’єкт

Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба Украї ни
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA648201720000037316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825 

(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Не-

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

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

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 
14.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Буровиків, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ТОВ «Полтав-
ський ремонтно-механічний завод» – Майборода Світлана Павлівна, 
тел. (0532) 66-94-85.

Най ме ну вання організатора аукціону – РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.

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

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

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщуються на сайті РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській облас-
тях у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Полтавській та 
Сумській областях від 17.10.2019 № 751.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-02-000008-2.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2381,3 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1190,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1190,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-

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

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі трансформаторної станції загальною площею 42,9 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке 
ВО «Райагротехсервіс» за адресою: 34100, Рівненська обл., 
м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, ба лан со ут римувач – відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля трансформаторної станції 
загальною площею 42,9 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс».
Місце зна хо дження об’єкта: 34100, Рівненська обл., м. Дуброви-

ця, вул. Гагаріна, 88.
Ба лан со ут римувач – відсутній
Відомості про об’єкт приватизації:
Будівля трансформаторної станції одноповерхова цегляна окремо 

розташована будівля загальною площею 42,9 м2 перебуває в пери-
ферійній зоні міста, на відстані 3,5 км від центру міста. Фундамент 
бутобетонний стрічковий; стіни цегляні; перекриття – з/бетонні плити; 
покрівля – руберойд; підлога – бетонна, двері дерев’яні; оздоблен-
ня – штукатурка, водне та масляне фарбування. Будівля характери-
зується задовільним технічним станом.

Згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Рівнен-
ській області № 8-17-0.2-3128/2-19 від 27.06.2019 інформація про 
земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 25 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 

торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних про-
позицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення 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 Украї ни «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на 
електрон ному аукціоні з умовами – 58 440 (п’ятдесят вісім тисяч 
чотириста сорок) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 5 844 (п’ять тисяч вісімсот сорок 
чотири) гривні 00 копійок.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 29 220 (двадцять дев’ять тисяч двісті 
двадцять) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 2 922 (дві тисячі дев’ятсот двад-
цять дві) гривні 00 копійок.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 29 220 (двадцять дев’ять тисяч двісті 
двадцять) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 2 922 (дві тисячі дев’ятсот двад-
цять дві) гривні 00 копійок.

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

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

Умови продажу:
Відшкодування переможцем аукціону РВ ФДМУ по Рівненській та 

Житомирській областях вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності 
за проведення незалежної оцінки в сумі 3400 (три тисячі чотириста) 
гривень 00 копійок протягом 30 календарних днів з дати нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, 

ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Держказначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Держказначейська служба Украї ни, м.Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

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

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

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

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

розміщуються на сайті РВ ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом 
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 18 жовтня 
2019 р. № 232 (протокол № 23 від 17.10.2019 засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: ID:UA-AR-P-2019-05-31-000002-1.

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

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

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

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



22 відомості
приватизації

30 жовтня 2019 року № 44 (1272)

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

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 584 (п’ятсот 
вісімдесят чотири) гривні 40 копійок;

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
292 (двісті дев’яносто дві) гривні 20 копійок;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) – 292 (двісті дев’яносто дві) гривні 
20 копійок.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
будівлі трансформаторної підстанції загальною площею 
40,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Корецький р-н, 
м. Корець, вул. Київська, 200, що перебуває на балансі 
Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс»,  
код за ЄДРПОУ 03760316 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт окремого майна – будівлія 
трансформаторної підстанції загальною площею 40,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Рівненська обл., Корецький р-н, м. Ко-

рець, вул. Київська, 200.
Ба лан со ут римувач: Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за 

ЄДРПОУ 03760316.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будів-

ля загальною площею 40,5 м2. Будівля розташована в периферійній 
частині населеного пункту на території Корецького ВАТ РТО «Агро-
техсервіс» (колишня Корецька сільгосптехніка). Технічний стан кон-
структивних елементів будівлі – задовільний, оздоблення – просте 
у задовільному стані.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, на-
лежить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та ін. призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна 
ділянка не сформована (лист відділу у Корецькому районі Головно-
го управління Держгеокадастру у Рівненській області від 25.01.2018 
№ 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 26 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електрон ній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних про-
позицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

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

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

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводить-
ся аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової 
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 
Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального 
майна», на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами – 57 245,00 (п’ятдесят сім 
тисяч двісті сорок п’ять) гривень 00 копійок без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 5 724 (п’ять тисяч сімсот двадцять 
чотири) гривні 50 копійок.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни 28 622 (двадцять вісім тисяч шістсот 
двадцять дві) гривні 50 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 2 862 (дві тисячі вісімсот шістде-
сят дві) гривні 25 копійок.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 28 622 (двадцять вісім тисяч шістсот 
двадцять дві) гривні 50 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 2 862 (дві тисячі вісімсот шістде-
сят дві) гривні 25 копійок.

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

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

Умови продажу:
Відшкодування переможцем аукціону РВ ФДМУ по Рівненській та 

Житомирській областях вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності 
за проведення незалежної оцінки в сумі 3 500, 00 (три тисячі п’ятсот) 
гривень 00 копійок протягом 30 календарних днів з дати нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).

4. Додаткова інформація
1. Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, 

ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ 
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

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

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

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

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

розміщуються на сайті РВ ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягати-
ме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електроно-
го 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 Украї ни 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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ 
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 22.10.2019 № 234 
(протокол № 24 від 21.10.2019 засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-04-09-000005-1.

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

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

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

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

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

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 572 (п’ятсот 
сімдесят дві) гривні 45 копійок;

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
286 (двісті вісімдесят шість) гривень 23 копійки;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) – 286 (двісті вісімдесят шість) гри-
вень 23 копійки.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – будівлі корівника для ВРХ на 50 голів загальною 
площею 1280,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Рівненський завод високовольтної апаратури» 
(стан суб’єкта – припинено), за адресою: Рівненська обл., 
Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60,  
ба лан со ут римувач – відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля корівника для ВРх на 50 
голів загальною площею 1280,1 м2, що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Рівненський завод 
високовольтної апаратури».
Місце зна хо дження об’єкта: Рівненська обл., Острозький р-н, 

с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60.
Ба лан со ут римувач: ба лан со ут римувач – відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації:
Одноповерхова цегляна будівля загальною площею 1280,1 м2 є 

частиною будівлі корівника на 50 голів. Об’єкт приватизації розташо-
ваний в периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий 
час не експлуатується, інженерні комунікації відсутні, технічний стан 
конструктивних елементів будівлі – незадовільний.

Згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Рівнен-
ській області № 8-17-0.2-1224/2-19 від 07.03.2019 інформація про 
земельну ділянку відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 25 листопада 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електрон ній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних про-
позицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

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

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

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводить-
ся аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової 
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 
Закону Украї ни «Про приватизацію державного і комунального 
майна», на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні без умов – 167 924 (сто шістдесят сім 
тисяч дев’ятсот двадцять чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 16 792 (шістнадцять тисяч сімсот 
дев’яносто дві) гривні 40 копійок.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 83 962 (вісімдесят три тисячі дев’ятсот 
шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 8 396 (вісім тисяч триста 
дев’яносто шість) гривень 20 копійок.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 83 962 (вісімдесят три тисячі 
дев’ятсот шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску – 8 396 (вісім тисяч триста 
дев’яносто шість) гривень 20 копійок.

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

Переможець аукціону сплачує ціну продажу об’єкта з урахуванням 
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі 
20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі- продажу.

Умови продажу:
Відшкодування покупцем РВ ФДМУ по Рівненській та Житомир-

ській областях вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за про-
ведення незалежної оцінки в сумі 3900 (три тисячі дев’ятсот) гривень 
00 копійок протягом 30 календарних днів з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, 

ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ 
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Украї ни, м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

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

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

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

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

розміщуються на сайті РВ ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

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

Умови продажу об’єкта приватизації, затверджені наказом 
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 18 жовтня 
2019 р. № 231 (протокол № 22 від 17.10.2019 засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: ID:UA-AR-P-2019-01-04-000010-1.

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

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

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

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 1 679 (одна 
тисяча шістсот сімдесят дев’ять) гривень 24 копійки;

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
839 (вісімсот тридцять дев’ять) гривень 62 копійки;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціо-
ну становить 1% (один відсоток) – 839 (вісімсот тридцять дев’ять) 
гривень 62 копійки.

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

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівля нежитлова (склад) за адресою: 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10б, 
який обліковується на балансі ДП «Маріупольський  
морський торговельний порт»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля нежитлова 
(склад).
Місце зна хо дження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лавиць-

кого, 10б.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ДП «Маріупольський мор-

ський торговельний порт».
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: будівля нежитлова (склад) – одноповерхова 

будівля, висота – 3,7 м; площа забудови – 26,7 м2; рік побудови – 1964; 
фундамент – бетонний, стіни – цегляні, покрівля – рулонна, перекрит-
тя – залізобетонні плити, підлога – бетон. Об’єкт приватизації перебу-
ває у незадовільному стані: цегляна кладка та фундамент мають трі-
щини, спостерігається протікання покрівлі по всій площі, вікна та двері 
відсутні. Будівля потребує проведення капітального ремонту.

Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (ре-
єстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації): 
№ 95521314123, 25.06.2013.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: межі ділянки під об’єктом прива-

тизації не сформовані, правовстановлюючі документи не оформлені.
2. Інформація про аукціон

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

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 25 листопада 2019 року. Час 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукці-
оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропози-
цій): встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

продаж на аукціоні без умов – 91629,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

45814,54 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45814,54 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожно-

го із способів:
продаж на аукціоні без умов – 9162,91 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

4581,46 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4581,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

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

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

Рахунки для внесення операторами електрон них майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців 
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 

областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO 

MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII 
OBLASTIAKH

Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-: 

BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 

USA SWIFT-: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, 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: доступ до об’єкта не обмеже-
ний, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта 
за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10б.

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, 61057, Україна Харківська обл., 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 – Росік Олена Сергіївна, 
тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
22.10.2019 № 00693.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-05-29-000006-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зни
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 ка-
лендарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 916,29 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 458,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 458,15 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого  
майна – павільйон за адресою: Луганська обл., 
смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170в

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h павільйон.
Місце зна хо дження об’єкта: Луганська обл., смт Новоайдар, 

вул. Великий шлях, 170в.
Дані про об’єкт: об’єкт приватизації розташований на околиці насе-

леного пункту в зоні з обмеженим доступом. Павільйон в незадовільно-
му стані: дах розібраний, стіни руйнуються, скло у вікнах відсутнє.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Ба лан со ут римувач: Відкрите акціонерне товариство «Новоай-

дарська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00851488), розташоване за 
адресою: Луганська обл., смт Новоайдар, ліквідатор – арбітражний 
керуючий Єгоренков Кирило Олегович, мобільний телефон (099) 
361-02-21.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 28 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною тор-
говою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16. 
15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

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

Приватизація об’єкта приватизації, окремого майна – павільйон 
за адресою: Луганська обл., смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 170в 
здійснюється відповідно до вимог Закону Украї ни «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VІІІ, По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10 травня 2018 року 
№ 432, зі змінами.

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електрон ною торговою системою до закінчен-
ня 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 – 509,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 254,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 254,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 50,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 25,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 

областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO 

MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII 
OBLASTIAKH

Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT- 

BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 

USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, 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 місце зна хо дженням об’єкта приватизації: Луган-
ська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, вул. Великий шлях, 
170в.

Най ме ну вання організатора аукціону: РВ ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях, за адресою: Україна, м. Харків, 
майдан Театральний, 1, адреса вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Луганській області РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях – 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.

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

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Луганській області РВ ФДМУ по Харківській, До-
нецькій та Луганській областях від 22 жовтня 2019 року № 13-170.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000009-3.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – 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 без умов – 5,09 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2,55 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – Дитячий оздоровчий  
табір «Лазурний» за адресою: Донецька обл., 
Мангушський р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  Дитячий оздоровчий 
табір «Лазурний».
Місце зна хо дження: Донецька обл., Мангушський р-н, с. Юр’ївка, 

вул. Набережна, буд. 74.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: зберігач – Державне комер-

ційне торгове підприємство «Комбінат шкільного харчування» (код 
за ЄДРПОУ 20314278).

Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Доне-
цька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58. Контактні 
дані: e-mail: kshp58@ukr.net.

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

Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації складається із 67 оди-
ниць основних засобів, з них нерухоме майно – 24 одиниці: основне 
літ. А-2 загальна площа – 1680,5 м2, складові: ґанки а-а(3), льох А/п, 
площа – 104,7 м2; основне літ. Б-2, площа – 704,3 м2, складова: ґа-
нок б; основне літ. В-2, площа – 704,3 м2, складова: ґанок в; основне 
літ. Г-2, площа – 1290,5 м2, складові: ґанки г-г(4); основне літ. З-1, 
площа – 220,5 м2; основне літ. Д-1, площа – 298,6 м2, складові: при-
будова Д’, ґанок д; основне літ. Ж-1, площа –172 м2, складові: ґанки 
ж-ж(2); основне літ. И-1, площа – 144,2 м2; основне літ. К-1, площа – 
306,6 м2; основне літ. Л-1, площа – 22,8 м2; огорожа, 1; замощення, 
1; трансформаторні літ. М-1, літ. П-1; вбиральня літ. Н; склади літ. 
О-1, літ. С-1 складова: ґанок о’; сараї літ Р-1, літ. Ф-1; навіси літ. Т, 
літ. Х, літ. Ч, літ. Ц; насосна літ. У. Рік побудови – 1978.

Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності від 27.01.2017 реєстраційний номер об’єкта не-
рухомого майна 1143122914239.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: Державний акт на право постій-

ного користування землею від 21.12.2001, зареєстрований в книзі 
записів державних актів на право постійного користування землею 
за № 246, на земельну ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з 
планом землекористування, наданий дитячому оздоровчому центру 
«Лазурний» в с. Юр’ївка.
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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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агенство 
рибного господар-
ства Украї ни 

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

Нерухоме майно – гідротехнічні споруди: водовипуск 1 
верховини (інв. № 1047);  водовипуск, водонапуск з/б 
(інв. № 1073);  водоспуск, водовипуск з/б (інв. № 1072);  
гребля земляна (інв. № 1064);  гребля наг. ставок (інв. 
№ 1055);  дамба вир. ставка Івча (інв. №1056);  рибо-
уловлювач (інв. №1080);  споруда регул. Випр. (інв. 
№1049);  споруда регулююча (інв. №1048) 

 25592421.41.ААЕЖАЕ030; 25592421.41.ААЕЖАЕ038; 
25592421.41.ААЕЖАЕ037; 25592421.41.ААЕЖАЕ043; 
25592421.41.ААЕЖАЕ048; 25592421.41.ААЕЖАЕ052; 
25592421.41.ААЕЖАЕ062; 25592421.41.ААЕЖАЕ065; 

25592421.41.ААЕЖАЕ063

Він ницька обл., Лі-
тинський р-н, в меж-
ах земель Івчанської 
сільської ради

–  10 805,00; 54 628,00; 
80 261,00; 90 656,00; 
335 535,00; 80 922,00; 
33 137,00; 5 042,00; 

5 042,00; 

2 роки 364 дні Прісноводне рибництво (ак-
вакультура) 

2 Міністерство освіти 
і науки Украї ни

02070693, Він ницький національний технічний 
університет, 21021, м. Він ниця, вул. Хмель-
ницьке шосе, 95, тел. (0432) 56-08-48

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
у підвалі гуртожитку № 2 (літ. Х)

– 21021, м. Він-
ниця, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів, 5

328,39 931 971,00 2 роки 364 дні Розміщення: офіса 
(26,1 м2); науково-дослідної 
установи (302,29 м2) 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіо-
наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У 
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та 
комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

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

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

 1  Державна служба Украї ни з 
питань геодезії, картографії 
та кадастру

41848221, Хмельницька філія Державного підприємства «Він ницький 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», вул. Інститут-
ська, 4/1, м. Хмельницький, 29000, тел. (0432) 72-33-01

Приміщення на 1-му поверсі 
виробничого корпусу

 0692127.1.ХЕЦАХП124 вул. Інститутська, 4/1, 
м. Хмельницький, 29000 

 13,4  53 806,00  5 років Розміщення суб’єкта господарю-
вання, що проводить діяльність 
у сфері права 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на 
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство розви-
тку громад та терито-
рій Украї ни 

04605711, Державне підприємство «Проектний інститут «Дніпро-
дзержинськцивільпроект», 51934, м. Кам’янське, вул. Запорізька, 
20а, тел. (05692) 3-22-02

Частина даху Інформація відсутня Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Запо-
різька, 20а 

 21,0 190 079,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекому-
нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, 
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по-
слуги доступу до Інтернету

2 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості Украї ни

14309787, ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», 
м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652) 9-59-14 

Частина будівлі 
гаража; частина за-
мощення

14309787.14.АААЖБЕ570; 
14309787.7.ЮУЛПТА119

м. Жовті Води, вул. Першо-
травнева, 1а

 44,6; 
150,0

115 812,00 2 роки 11 місяців Інше використання (розміщення власного транспорту 
орендаря)

3 Міністерство освіти і 
науки Украї ни

01116130, Дніпропетровський національний університет за-
лізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Частина бетонова-
ного майданчика

01116130.1.ЯОЧПКЧ121 м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 50,0 58 416,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти і 
науки Украї ни

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 
744-62-19

Частина технічного 
поверху та частина 
даху 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького, 19, навчаль-
ний корпус № 10

14,6; 
34,0 

587 424,00 2 роки 11 місяців Інше використання (розміщення антени та радіооблад-
нання)

5 Міністерство освіти і 
науки Украї ни

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 
744-62-19

Нежитлове вбудова-
не приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького, 19, навчаль-
ний корпус № 10

8,0 90 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна». 
 Тел.: 744-34-54, 744-34-52.

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

контактний телефон) 

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 РВ Фонду по Дні-
пропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській об-
ластях

00186542, АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВІВ», 69035, м. Запоріжжя, 
вул. Діагональна,11, тел.: (061) 700-46-65 

Частина нежитлового приміщення ХХІІ (у складі приміщень з № 1 до № 8 
включно), приміщення клітки сходів ІХ загальною площею 66,56 м2 під-
вального поверху; нежитлове приміщення ХХVІ (у складі приміщень з № 1 
до № 10 включно) загальною площею 99,4 м2 першого поверху житлово-
го будинку (Літ. А-4-5)

_ м. Запоріжжя, вул. Рекорд-
на, 11

165,96 885 303,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого май-
на (розміщення контори житлово-
комунального відділу)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Запорізькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

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

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів Украї ни від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року. Час 

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

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

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

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

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

продаж на аукціоні з умовами – 13 537 063,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

6 768 531,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 768 531,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 353 706,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

676 853,15 грн;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 676 853,15 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду (КВЕД 55.20 діяльність за-

собів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового про-
живання) діяльності об’єкта приватизації;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги 
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призна-
чення – Дитячий оздоровчий табір «Лазурний», за адресою: Донецька 
обл., Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74 у розмірі 
17500,00 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація

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

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

в національній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 

областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO 

MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII 
OBLASTIAKH

Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005

Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-: 

BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 

USA SWIFT-: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, 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 обл., Ман-
гушський р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, 61057, Україна Харківська обл., 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 органі-
затора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, 
адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 23.10.2019 № 00715.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-01-04-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електрон ною 
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 135 370,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 67 685,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67 685,32 грн.

Продовження рубрики на стор. 39
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Управління забезпечення реалізації повноважень у  КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Національна 
поліція Украї ни 

40109000, Управління поліції охорони в Кіровоградській області, 25009, 
м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1, тел. (0522) 33-35-33

Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му та 2-му 
поверхах адміністративної будівлі

– Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрія, вул. 6-го Грудня, 25

144,0 515 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення комунального закладу 
позашкільної освіти

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

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

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

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство розвитку 
громад та територій 
Украї ни

2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства 
Українського державного науково-дослідного інституту проекту-
вання міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49

Приміщення на 2-му 
поверсі адмінбудівлі

02497720.4. АААДДЛ218 Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ, вул. І. Франка, 4

 33,41  326 151,00 
станом на 30.06.2019

 2 роки 11 місяців Офіс або розміщення суб’єкта господарюван-
ня, що провадить діяльність у сфері права 

2 Фонд державного майна 
Украї ни

Ба лан со ут римувач ліквідований Гідротехнічні споруди 
ставу № 2 

40418801.1.ААВАВЖ122 Івано-Франківська обл., Богород-
чанський р-н, с. Похівка 

1,7769 га  80 367,00 
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Ведення рибного господарства

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

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

контактний телефон) 

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки Украї ни 

02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, 
тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11

Частина даху будівлі на-
вчального корпусу № 9 
(блок літ.Б)

02071240.1.АААККЖ331 м. Чернівці, 
вул. Сторожинець-
ка, 101

30,0 445 720,00 
станом на 31.07.2019 

 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який 
надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера 
телекомунікацій, який надає послуги 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, Управління забезпечення реалізації повно-
важень у  Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» 
із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 
частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

контактний телефон) 

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

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

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без  ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури Украї ни

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 449 та приміщення № 450 на 1-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (інв. № 47578); приміщення № 186 на 1-му поверсі пасажир-
ського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

– Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

7,8; 
3,9

1 103 120,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансових установ з 
правом здійснення валюто-обмінних 
операцій

2 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 64-65, приміщення № 113-115, 117, на 2-му поверсі будівлі 
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570)

– Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

514,9 44 189 434,00 10 років Розміщення магазину безмитної 
торгівлі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У 
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного 
та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п Назва органу управління 

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

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства

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

Частина приміщення 1-го поверху (кімн. 
№10 та кімн. № 11) 4-поверхової будівлі

– вул. Смілянська, 120/1, 
м. Черкаси

73,17 259 500,00 2 роки  11 місяців Інше використання майна –розмі-
щення виробництва одягу

2 Державна фіскальна служба Украї ни 39392109, Головне управління ДФС у Черкаській області, 
вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31

Частина приміщень цокольного 
поверху адміністративної будівлі

39292197.339.ЖДХЮЮДО19 вул. 206 Дивізії, 10а, 
м. Канів, Черкаська обл.

32,9 140 900,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи відповідно до п.1 ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування 
оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду по Київській, Черкаській  та Чернігів-
ській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про орен-
ду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п Назва органу управління 

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

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі Украї ни

04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метро-
логії вимірювальних і управляючих систем», 79008, 
м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00 

Нежитлове вбудоване приміщення 
на 1-му поверсі будівлі

Інформація відсутня м. Львів,  
вул. Кривоноса, 4а

103,8  627 880,00 
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (ремонт вело-
сипедів)

2 Миколаївська районна 
державна адміністрація

04056339, Миколаївська районна державна адміні-
страція, 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Во-
лодимира Великого, 6, тел. (03241) 5-14-88 

Частина вбудованого нежитлового 
приміщення № 49 на 1-му поверсі

02361400.1.АААДЕЖ049 Львівська обл.,  
м. Миколаїв,  
бульв. Проектний, 1

32,0 166 316,00 
станом на 31.08.2019

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (перукарня)

3 Державна казначейська 
служба Украї ни

37983768, Управління Державної казначейської служ-
би Украї ни у Миколаївському районі, м. Миколаїв, 
вул. Шептицького, 9, тел. 50-201

Будівля гаража 37983768.1.РХЛДУФ013 м. Миколаїв,  
вул. Шептицького, 9

14,0 25 795,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні Розміщення гаража (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, Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
та науки Украї ни

42177109, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне учили-
ще», 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7 

Нежитлові приміщення 
основної будівлі (літ. А)

42177109.1 ФФУМНО024 Одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Фанагорійська, 7

52,0 313 782,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіо наль не відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості Украї ни

20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Южно-
Українська АЕС», 55000, Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22 

Частина об’єктів бази «Спецгідроенергомонтаж» Гідрокомп-
лексу, а саме: приміщення № 1-5 механічної майстерні;  
частина замощення № І;  місця загального користування

№24584661.9.ДЯМХКШ1638; 
№24584661.9.ДЯМХКШ1639.

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 19

897,7 112 716,00 2 роки 364 дні Розміщення бази автогосподарства (для гаражу-
вання транспорту та для розміщення складу і побу-
тівки в приміщеннях № 3,4 механічної майстерні)

2 Державна фіскальна 
служба Украї ни

39292197, Державна фіскальна служба 
Украї ни, 04053, м. Київ-53, пл. Львівська, 8, 
тел. (044) 272-51-59

Частина нежитлового приміщення адміністративної будівлі – Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Театральна, 18

4,0 7 010,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
канцелярських товарів, друкованої продукції та 
надання послуг із ксерокопіювання документів

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

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

контактний телефон) 

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

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

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки Украї ни

00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. 
Сковороди, 1/3, м. Полтава, тел./факс (0532) 50-02-73 

Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі учбо-
вого корпусу № 4 

00493014.1 БЕШСНП7007 вул. Сковороди, 1/3, 
м. Полтава

8,0 92 424,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продово-
льчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

2 Міністерство осві-
ти і науки Украї ни

05385631, Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, 
м. Кременчук, Полтавська обл., тел./факс 3-60-00 

Частина нежитлового приміщення навчального корпусу 
№ 2 

05385631.35. ФДБМНХ вул. Першотравнева, 
20, м. Кременчук, 
Полтавська обл.

3,0 48 000,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають про-
довольчі товари (розміщення снекового апарата «100 % 
Екопродукт»)

3 Міністерство осві-
ти і науки Украї ни

00493014, Полтавська державна аграрна академія, 
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 
тел./факс (0532) 50-02-73

Частина нежитлового приміщення учбового корпусу 
№ 1 – 7,0 м2;  частина нежитлового приміщення учбово-
го корпусу № 3– 5,0 м2; частина нежитлового приміщен-
ня учбового корпусу № 4 – 11,0 м2 

00493014.1. БЕШСНП7004; 
00493014.1 БЕШСНП7006; 
00493014.1 БЕШСНП7007

вул. Г. Сковороди, 
1/3, м. Полтава

23,0 266 000,00 2 роки 
11 місяців

На 17 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; на 
6 м2 – розміщення торговельних автоматів, що відпуска-
ють продовольчі товари (кавові апарати)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:  м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».
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Управління забезпечення реалізації повноважень у  СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

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

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

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство соціальної 
політики Украї ни

03187737, Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприєм-
ство, 36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 10, тел. (0532) 56-22-08

Нежитлові примі-
щення 

03187737.16.АААГВД399 м. Суми, вул. Біло-
пільський шлях, 20

32,3 3 919,36 1 рік Розміщення офіса

2 Державне агентство вод-
них ресурсів Украї ни

01035176, Сумська філія Державного регіо наль ного проектно-вишукувального 
інституту «Дніпродіпроводгосп», 40000, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 27, 
тел. (0542) 27-51-07

Нежитлові приміщен-
ня блоку складів

01035093.16.АААБВК801 м. Суми, вул. Пу-
тивльська, 5-1 

104,2 1 483,00 До 3 років Розміщення майстерні по обслуговуванню 
та ремонту холодильного обладнання

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:  м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях; Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про 
оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

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

най ме ну вання реєстровий но-
мер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 РВ Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023 м. Рівне, вул. Київська, 106 Естакада – Рівненська обл., м. Рівне, вул. Ки-
ївська, 106

54,5 40 480,00 1 рік Ремонт та технічне обслуговування автомобілів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися 
за тел. (0362) 26-66-75. 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 Украї ни «Про 
оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

юридична адреса, 
контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди

мета вико-
ристання

1 Державне 
агентство риб-
ного господар-
ства Украї ни

25592421, Державне під-
приємство «Укрриба», 
вул. Тургенівська, 82а, 
м. Київ, 04053, тел. (044) 
486-07-91

Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: вирощу-
вального ставу № 1 (інвентарний № 1425); вирощувального ставу № 1А 
(інвентарний № 1426); вирощувального ставу № 2 (інвентарний № 1427); ви-
рощувальногоставу № 3 (інвентарний № 1429); вирощувального ставу № 11 
(інвентарний № 1428); вирощувального ставу № 12 (інвентарний № 1434); 
ставів № 13-16 (інвентарний №1432, 1433), нагульного ставу № 4 (інвентар-
ний № 1430); вирощувального ставу № 6 (інвентарний № 1431)

25592421.23.ААЕЖАГ878; 25592421.23.ААЕЖАГ879; 
25592421.23.ААЕЖАГ880; 25592421.23.ААЕЖАГ881; 
25592421.23.ААЕЖАГ829; 25592421.23.ААЕЖАГ886; 
25592421.23.ААЕЖАГ884; 25592421.23.ААЕЖАГ885; 
25592421.23.ААЕЖАГ882; 25592421.23.ААЕЖАГ883

На території Малозубівщинської сільської ради Ко-
ростенського району; за межами населеного пункту, 
поблизу с. Мала Зубовщина; на території Сингаївської 
сільської ради Коростенського району (за межами 
населеного пункту, поблизу с. Грозіне); на території 
Новаківської сільської ради Коростенського району (за 
межами населеного пункту, поблизу с. Новаки) 

– 532 092,00 2 роки 364 
дні

Рибороз-
ведення 
(розміщення 
рибних гос-
подарств) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Житомирській області Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 
най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини чет-
вертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки Украї ни

02071180, Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 
2, тел. (057) 707-66-00

Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7, № 1-8, № 1-9, № 1-10, № 1-11, 
№ 1-12, № 1-13, № IX, № XI на 1-му поверсі 4-поверхового учбового кор-
пусу У-5, інв. № 10131000101, літ. «Ж-4»

02071180.1.ДВГЛЛД142 м. Харків, 
вул. Пушкін-
ська, 79

61,1 458 200,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство оборони 
Украї ни

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92

Навіс (М-1) 33689922.37.ААААЕЖ251 м. Харків, вул. Пе-
реможців, 6а

1 491,7 1 240 800,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення складу-крамниці

3 Державне агентство лі-
сових ресурсів Украї ни

00993165, Державне підприємство «Жовтневе лісове гос-
подарство», 62472, Харківська обл., м. Мерефа, вул. Лесі 
Українки, 63, тел. (057) 712-06-96

Група інвентарних об’єктів, а саме: будинок відпочинку – 51,5 м2, інв. 
№ 103113, літ. «В-2»; будинок відпочинку – 51,5 м2, інв. № 103114, літ. 
«Г-2»; будинок відпочинку – 51,5 м2, інв. № 103115, літ. «Е-2»; будинок 
відпочинку – 50,2 м2, інв. № 103116, літ. «Л-2»; будинок відпочинку – 
50,2 м2, інв. № 103117, літ. «Ж-2»; будинок відпочинку – 50,2 м2, інв. 
№ 103118, літ. «З-2»; будинок відпочинку – 50,2 м2, інв. № 103119, літ. 
«И-2»; будинок відпочинку – 50,2 м2, інв. № 103120, літ. «К-2»

 00993165.12.ВЦФИНК139; 
00993165.12.ВЦФИНК144; 
00993165.12.ВЦФИНК145; 
00993165.12.ВЦФИНК146; 
00993165.12.ВЦФИНК147; 
00993165.12.ВЦФИНК148; 
00993165.12.ВЦФИНК149; 
00993165.12.ВЦФИНК150

Харківська обл., 
Харківський р-н., 
с-ще Безлюдівка, 
вул. Нагірна, 59

405,5 1 396 667,00 5 років Розміщення турбази, літніх буди-
ночків

4 Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості Украї ни

34032208, ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 
85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, 
тел.: (0622) 343-81-42, 343-55-72

Будівля їдальні 34032208.1. УЮИХЮЕ491 Донецька обл., 
м. Вугледар, 
вул. 13-ти Десант-
ників,  19а

628,9 1 368 900,00 2 роки 
360 днів

Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

5 Міністерство юстиції 
Украї ни

08563211, Державна установа «Бахмутська установа ви-
конання покарань (№ 6)», 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ціолковського, 4, тел. (06274) 2-07-83

Нерухоме державне майно 1-го поверху, у т. ч.: три частини загальною 
площею 54,2 м2 приміщення поз. 1 та окреме приміщення площею 
11,4 м2 будівлі котельні 

08563211.1. АААКИА929 Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Ці-
олковського,  4

65,6 124700,00 2 роки 
6 місяців

Розміщення та використання облад-
нання для надання послуг теплопоста-
чання (інше використання майна)

6 Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства

00190325, Державна установа «Державний інститут праці 
та соціально-економічних досліджень», 61057, м. Харків, 
вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90

Нежитлові приміщення – кімн. № 28, 31, 32, 33 другого поверху – 
62,8 м2 та кімн. № 3, 5 – 24, 27, 29, 30 на п’ятому поверсі – 481,8 м2 
5-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 1, що є пам’яткою архітектури

Відсутній м. Харків, 
вул. Сумська, 1

544,6 3 474 700,00 10 років Розміщення суб’єкта господарюван-
ня, що здійснює побутове обслугову-
вання населення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження  об’єкта оренди. У разі надходження двох 
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
Украї ни

00173290, Лисичанський державний гірничо-
індустріальний коледж, 93120, Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, просп. Перемоги, 84, тел. (06451) 7-05-60

Нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі чоти-
риповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310001) 

– Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, просп. Перемоги, 84 

35,7 113 400,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі

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, Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки Украї ни

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-44-24 

Частина коридору на 1-му поверсі будівлі учбо-
вого корпусу гідромеліоративного факультету

– м. Херсон, вул. Стрі-
тенська, 23

 9,6  75 713,00  2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіо наль не відділення Фонду в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КиЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контак-

тний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки Украї ни

01275940, ДВНЗ «Київський коледж будівництва, 
архітек тури та дизайну», 03049, м. Київ, вул. Стадіонна, 
2/10, тел. (044) 245-52-95, факс (044) 245-52-95

Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення на 1-му поверсі будівлі літ. «А» 

– 03049, м. Київ, 
вул. Ста діонна, 2/10

9,0 136 200,00 
станом на 31.07.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу полігра-
фічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та 
аудіопродукції, що призначається для закладів освіти

2 Державне управ-
ління справами

21714657, Управління адміністративними будинка-
ми Державного управління справами, 01220, м. Київ, 
вул. Банкова, 11, тел. (044) 255-76-31

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення (кім. 308А на 3-му поверсі 
будівлі корпусу № 1, літера 1А)

21714657.95. ААААЛК040 01220, м. Київ,
вул. Банкова, 11 

8,8 287 800,00 
станом на 31.07.2019

2 роки 11 місяців Розміщення квиткової каси

3 Міністерство осві-
ти і науки Украї ни 

02070915, Національний транспортний університет, 
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,  
тел./факс (044) 280-82-03, 280-87-65

Нерухоме майно – частина фасаду 
будівлі 

– 01103, м. Київ, 
вул. М. Бойчука, 40а 
(секція № 3)

144,0 2 524 800,00 
станом на 31.07.2019

2 роки 11 місяців Розміщення зовнішньої реклами на будівлі (розміщення 
рекламної продукції) 

4 Міністерство осві-
ти і науки Украї ни

02070944, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 
60, тел.: (044) 239-32-94

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення будівлі

– 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 90

6,25 134 300,00 
станом на 31.08.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (розміщення май-
стерні з ремонту взуття)

5 Державне космічне 
агентство Украї ни

14309669, ДП виробниче об’єднання «Київприлад», 
03067, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48; 
факс (044) 456-02-16 

Нерухоме майно – приміщення для 
пульта АЗС, автодороги та майданчи-
ки к. № 10

ОБРННР217; 
ЩБРННР254

м. Київ, 
просп. Корольова, 1

922,5 6 911 730,00 
станом на 30.06.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення дизельної модульної автозаправної станції

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону Украї ни «Про оренду державного та комунального майна».
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ІНфОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ фОНДУ

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нежитлова 
будівля (літера «А») загальною площею 6304,3 м2 за адресою: 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Свято-
шинська, буд. 29.

Орендодавець: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Ба лан со ут римувач: Державна установа «Український дім 
фарфоро-фаянсової промисловості».

Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
Украї ни.

Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 
31.05.2019 становить 23 863 300,00 грн (без урахування ПДВ).

Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісних при-
міщень.

Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розра-
хунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 04 жовтня 
1995 № 786 (із змінами), – 18 %.

Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ ста-
новить 357 949,50 грн (базовий місяць розрахунку: травень 
2019 року).

Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 
2 147 697,00 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код 
за ЄДРПОУ одержувача 43173325; р/р № UA95820172000003731402
2040075; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: 
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди держав-
ного нерухомого майна площею 6304,3 м2».

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 14-й календарний день 

після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орен-
додавця.

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розмі-
ру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з момен-

ту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місяч-
ної орендної плати, до Державного бюджету Украї ни та ба лан со ут-
римувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача 
в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію 
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї ни 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який ста-
новить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку 
від стартової орендної плати, у розмірі 2 147 697,00 грн. При укла-
денні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного 
внеску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання 
зобов’язання за договором оренди (70 % – до державного бюджету, 
30 % – на рахунок ба лан со ут римувача (Державна установа «Україн-
ський дім фарфоро-фаянсової промисловості»). Особам, які не стали 
переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає повернен-
ню у визначений законодавством термін.

9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується 
в рахунок Державного бюджету Украї ни у разі: якщо претендентом від-
кликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідпи-
сання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної 
комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державно-
го нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку 
підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна; 
непідписання договору оренди нерухомого державного майна.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу Украї ни мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його 
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу; Інформацію про засоби зв’язку з 
ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного 
внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інфор-
мацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно 
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують 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 у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта оренди. Приймання документів 
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у 
конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу 
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базо-
вий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Управлінні орендних відносин Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за телефоном (044) 200-25-28.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: 2,0 м2 у 
кімнаті № 279 на 3-му поверсі технічної будівлі РСП «Київцен-
траеро» Украероруху; 2,0 м2 в кімнаті № 138 першого поверху 
будівлі Навчального комплексу Центру підвищення кваліфікації 
«Украеротренінг»; 2,0 м2 на 1-му поверсі вестибуля МЧС РСП 
«Київцентраеро» Украероруху, розміщені за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль-1, аеропорт.

Орендодавець: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний структурний підрозділ Київсько-
го районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства об-
слуговування повітряного руху Украї ни.

Орган управління: Міністерство інфраструктури Украї ни.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом 

на 30.04.2019 становить 156 300,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного 

автомата з продажу гарячих напоїв.
Орендна ставка: згідно з пунктом 16 додатка 2 до Методики роз-

рахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 04 жовтня 
1995 № 786 (із змінами), – 9 %.

Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ ста-
новить 1 172,25 грн (базовий місяць розрахунку: квітень 2019 
року).

Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 
7 033,50 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код 
за ЄДРПОУ одержувача 43173325; р/р № UA95820172000003731402
2040075; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: 
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди держав-
ного нерухомого майна загальною площею 6,00 м2».

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день 

після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орен-
додавця.

Реєстрація учасників проходитиме з 14.00 в к. 608. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розмі-
ру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з момен-

ту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місяч-
ної орендної плати, до Державного бюджету Украї ни та ба лан со ут-
римувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача 
в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Сплатити гарантійний внесок, або надати банківську гарантію 
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї ни 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить 
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стар-
тової орендної плати, у розмірі 7 033,50 грн. При укладенні договору 
оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 
місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за до-
говором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок 
ба лан со ут римувача (Регіо наль ний структурний підрозділ Київського 
районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства об-
слуговування повітряного руху Украї ни). Особам, які не стали пере-
можцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 
визначений законодавством термін.

9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховуєть-
ся в рахунок Державного бюджету Украї ни у разі: якщо претенден-
том відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; 
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідан-
ня конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі 
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного 
законодавством строку підписання та надання договору оренди не-
рухомого державного майна; непідписання договору оренди неру-
хомого державного майна.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу Украї ни мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його 
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з 
ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного 

внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інфор-
мацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно 
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують 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 у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта оренди. Приймання документів 
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у 
конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу 
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базо-
вий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Управлінні орендних відносин Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за телефоном (044) 200-25-28.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: частина при-
міщення № 4.2.83, приміщення № 67 – 73, частина приміщення 
№ 75 загальною площею 150,4 м2 на 4-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» (інв. № 47578), які розміщені за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Орендодавець: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль».

Орган управління: Міністерство інфраструктури Украї ни.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом 

на 30.04.2019 становить 4 897 473,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення додаткових 

приміщень з метою забезпечення діяльності залу очікування паса-
жирів бізнес-класу.

Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 04 жовтня 
1995 № 786 (із змінами), – 15 %.

Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ 
становить 61 218,41 грн (базовий місяць розрахунку: квітень 
2019 року).

Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 
367 310,46 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код 
за ЄДРПОУ одержувача 43173325; р/р № UA95820172000003731402
2040075; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: 
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди держав-
ного нерухомого майна площею 150,4 м2».

Строк оренди: до 30.01.2029.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день 

після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орен-
додавця.

Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в к. 608. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розмі-
ру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з момен-

ту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місяч-
ної орендної плати, до Державного бюджету Украї ни та ба лан со ут-
римувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача 
в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію 
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї ни 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить 
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової 
орендної плати, у розмірі 367 310,46 грн. При укладенні договору орен-
ди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців 
оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором 
оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок ба лан со ут-
римувача (Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного 
внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.

9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховуєть-
ся в рахунок Державного бюджету Украї ни у разі: якщо претенден-
том відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; 
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідан-
ня конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі 
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного 
законодавством строку підписання та надання договору оренди не-
рухомого державного майна; непідписання договору оренди неру-
хомого державного майна.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу Украї ни мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.
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Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його 
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з 
ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного 
внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інфор-
мацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно 
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують 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 у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта оренди. Приймання документів 
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у 
конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу 
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базо-
вий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Управлінні орендних відносин Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за телефоном (044) 200-25-28.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях  
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: частина при-
міщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення № 278 пло-
щею 2,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. 
№ 47578); частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му 
поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), які розмі-
щені за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Орендодавець: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль».

Орган управління: Міністерство інфраструктури Украї ни.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом 

на 31.03.2019 становить 581 400,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення банкоматів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розра-

хунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 04 жовтня 
1995 № 786 (із змінами), – 40 %.

Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ ста-
новить 19 380,00 грн (базовий місяць розрахунку: березень 
2019 року).

Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 
116 280,00 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код 
за ЄДРПОУ одержувача 43173325; р/р № UA95820172000003731402
2040075; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: 
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди держав-
ного нерухомого майна площею 2,0 м2, 2,0 м2 та 2,0 м2».

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день 

після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орен-
додавця.

Реєстрація учасників проходитиме з 14.00 в к. 608. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розмі-
ру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з момен-

ту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місяч-
ної орендної плати, до Державного бюджету Украї ни та ба лан со ут-
римувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача 
в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Сплатити гарантійний внесок, або надати банківську гарантію 
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї ни 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).

8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який стано-
вить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від 
стартової орендної плати, у розмірі 116 280,00 грн. При укладенні 
договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного вне-
ску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання 
зобов’язання за договором оренди (70 % – до державного бюдже-
ту, 30 % – на рахунок ба лан со ут римувача (Державне підприємство 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам, які не стали пере-
можцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 
визначений законодавством термін.

9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховуєть-
ся в рахунок Державного бюджету Украї ни у разі: якщо претенден-
том відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; 
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідан-

ня конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі 
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного 
законодавством строку підписання та надання договору оренди не-
рухомого державного майна; непідписання договору оренди неру-
хомого державного майна.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу Украї ни мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його 
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з 
ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного 
внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інфор-
мацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно 
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують 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 у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта оренди. Приймання документів 
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у 
конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу 
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базо-
вий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Управлінні орендних відносин Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за телефоном (044) 200-25-28.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях  
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: частина вестибуля (за техпаспортом 
кімн. № Д-9) площею 1,0 м2 на 1-му поверсі, частина вестибуля 
(за техпаспортом кімн. № Д-19) площею 1,0 м2 на 2-му поверсі 
4-поверхового учбового корпусу, літ. «Д-4» та частина коридору 
(за техпаспортом кімн. № 16) площею 1,0 м2 на 1-му поверсі 
6-поверхового учбового корпусу, літ. «и-6», загальною площею 
3,0 м2, за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебувають на 
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 29.05.2019, становить 34 500,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки Украї ни.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

розрахунку – вересень 2019) становить без ПДВ 258,74 грн. 
(орендна ставка 9 %); початковою орендною платою є найбільший за-
пропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта 
оренди порівняно зі встановленою на торгах платою; використовувати 
орендоване майно для розміщення торгових автоматів, що випускають 
продовольчі товари (продаж продуктів харчування в упаковці і напоїв 
снековий автомат); своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну 
плату до державного бюджету та ба лан со ут римувачу – щомісяця не 
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем, з урахуванням 
індексу інфляції; протягом місяця після підписання договору оренди 
внести завдаток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий 
місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць 
оренди; майно передається в оренду строком на 1 (один) рік; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов 
договору оренди; забезпечити збереження орендованого майна, за-
побігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, 
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; своєчасно здійсню-
вати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна; про-
тягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на користь ба лан со ут римувача на суму, не меншу 
ніж вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному 
законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій 
третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування 
так, щоб протягом строку дії договору оренди орендоване майно було 
застрахованим, і надавати орендодавцю копію завіреного належним чи-
ном договору страхування і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з про-
веденням незалежної оцінки об’єкта оренди після укладення договору 
оренди (за наявності підтвердних документів); забороняється привати-
зація та суборенда орендованого майна; укласти протягом 15 робочих 
днів після підписання договору оренди з ба лан со ут римувачем договір 
про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендо-
ваного майна та надання комунальних послуг орендарю; продовження 
строку дії договору оренди здійснюється за умови наявності дозволу 
органу, уповноваженого управляти державним майном; сплата гаран-
тійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат, що становить 1552,44 грн); гарантійний внесок повинен 
бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інфор-
мації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згід-
но з Порядком проведення конкурсу; реквізити рахунка та призначення 
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіо наль не від-
ділення Фонду державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях; рахунок одержувача – 37315068022001; код одер-
жувача – 43023403; банк одержувача – Державна казначейська служба 
Украї ни, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу: 
«Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі 
на право оренди нерухомого майна площею 3,0 м2»; гарантійний внесок 
не повертається у разі, якщо надані претендентом матеріали відкликані 
після останнього дня строку для їх подання; переможець конкурсу (або 
уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди 
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний 
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цьо-

го строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається, договір 
не укладається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок 
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба лан со-
ут римувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердже-
ною постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 4 жовтня 1995 № 786; 
у конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані 
санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інфор-
мацію у довільній формі за підписом фізичної особи – підприємця або 
керівника юридичної особи про відсутність застосування до заявника 
санкцій відповідно до законодавства).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів Украї ни від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду 
державного майна Украї ни «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, 
що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є 
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконан-
ня інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з 
кроком 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої 
учасниками в конкурсних пропозиціях.

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, які мають відповідати умовам 
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству Украї ни (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно 
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); 
інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням банків-
ських реквізитів;

відомості про претендента:
а) 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 креди-
торської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про 
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи 
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника 
єдиного податку (за останній звітний період).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі подаються за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу з використанням відкри-
тості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у 
конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта 
оренди (адреса, площа, назва ба лан со ут римувача) та дати і номера 
газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація 
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1 (з 
понеділка по четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45).

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. харків, 
майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна Украї ни по харківській, Донецькій та Луганській 
областях, каб. 15.7.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у кон-
курсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну 
пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в 
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурс-
ної 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 в Регіо наль ному відділенні Фонду державного майна Украї ни 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, (відділ оренди) за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-76-40.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону на право 
оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – нежитлові приміщення (на «0» поверсі «рівні») загаль-
ною площею 379,8 м2, що перебувають на балансі ДП «Національ-
ний спортивний комплекс «ОЛІМПІЙСЬКИЙ», за адресою: м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 55.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.05.2019 становить 10 975 100,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
молоді та спорту Украї ни.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (серпень 2019 року) 

становить без урахування ПДВ 90184,49 грн; мета використання: 
розміщення приватного закладу освіти; сплата гарантійного внеску 
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних 
плат – 541 106,94 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути 
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації 
про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно 
з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – По-
рядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гаран-
тійного внеску): одержувач – Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Києву; 
рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; 
банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; 
призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника кон-
курсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомо-
го майна – нежитлові приміщення (на «0» поверсі «рівні») загальною 
площею 379,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55»; 
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов до-
говору оренди; строк оренди: 10 років; заборона приватизації, суб-
оренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтриму-
вати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація перемож-
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цем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди 
витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику (за на-
явності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити 
завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем 
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок 
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладання 
з ба лан со ут римувачем орендованого майна договору про відшкоду-
вання витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за зві-
том про оцінку, на користь ба лан со ут римувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкур-
су зобов’язаний надати узгоджений висновок ба лан со ут римувача та 
орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання 
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; спла-
чений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані 
претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі пору-
шення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, 
сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення 
договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зарахову-
ється в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перерахову-
ється до державного бюджету і ба лан со ут римувачу у співвідношенні 
70 % до державного бюджету та 30 % ба лан со ут римувачу; гарантійні 
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору орен-
ди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу 
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами 
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, 
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 По-
рядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня за-
твердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні 
внески повертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
3% від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску; довідку про відсутність застосування санкцій (у 
довільній формі за підписом керівника);

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 креди-
торської заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до 
органів Державної фіскальної служби Украї ни; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби Украї ни;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству Украї ни.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна Украї ни по м. Києву в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, ба лан со ут римувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Киє-
ву (кімната № 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання 
договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або 
за тел. (044) 281-00-21.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру  
орендної плати за принципом аукціону на право  
оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – нежитлові приміщення загальною площею 601,0 м2 (на 
1-му поверсі (рівні) будівлі спорткомплексу), що знаходиться за 
адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 та перебу-
ває на балансі Державного підприємства «Національний спортивний 
комплекс «Олімпійський».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.05.2019 становить 17 537 200,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
молоді та спорту Украї ни.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (серпень 2019 

року) становить без урахування ПДВ 144 106,52 грн; мета вико-
ристання: розміщення приватного закладу освіти; сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 864 639,12 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений 
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської 
гарантії, згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіо наль не відділен-
ня ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код 
одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку 
одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок 
від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди 
державного нерухомого майна – нежитлові приміщення загальною 
площею 601,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55»; 
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 

об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди: 10 років; заборона приватизації, 
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запо-
бігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; ком-
пенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підпи-
сання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику (за наявності підтвердних документів); на підтвер-
дження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди 
протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з ба лан со ут римувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат ба лан со ут-
римувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення дого-
вору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж 
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на 
користь ба лан со ут римувача і подати орендодавцю копії страхового 
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на мо-
мент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок ба лан со ут римувача та орендаря щодо 
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця 
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому під-
писаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантій-
ний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом 
після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення пере-
можцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений 
ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору 
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в 
рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до 
державного бюджету і ба лан со ут римувачу у співвідношенні 70 % до 
державного бюджету та 30 % ба лан со ут римувачу; гарантійні внески 
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди по-
вертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та 
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами 
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, 
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 По-
рядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня за-
твердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні 
внески повертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
3 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску; довідку про відсутність застосування санкцій (у 
довільній формі за підписом керівника);

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 креди-
торської заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до 
органів Державної фіскальної служби Украї ни; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби Украї ни;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству Украї ни.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна Украї ни по м. Києву в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, ба лан со ут римувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Ки-
єву (кімната № 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу  
на право оренди державного майна,  
що відбувся 11.10.2019

За результатами засідання конкурсної комісії Управління забез-
печення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіо наль ного 
відділення Фонду державного майна Украї ни по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях прийнято рішення про укла-
дення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового 
приміщення № 2 (у складі приміщень з № 1 до № 9 включно) загаль-
ною площею 337,2 м2 першого поверху адміністративної будівлі (Літ. 
А-11) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області, з 
єдиним учасником конкурсу – фізичною особою – підприємцем Во-
ротниченком Андрієм Олександровичем.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву підсумки конкурсу на право оренди 
нерухомого державного майна, що відбувся 07.10.2019

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди 
державного майна, яке перебуває на балансі ДНЗ «Центр професій-
ної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва» 
та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 8 (на 1-му 
поверсі учбово-виробничого другого корпусу), площею 18,2 м2 кон-
курсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним 
учасником конкурсу – ФОП Бабошкіною А. І.

ІНфОРМАЦІя ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Біла Церква, поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмарко-
ва, 1 (фактичне розташування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єктів та їх місце зна хо дження: нежитлове приміщен-

ня, інв. № 137, загальною площею 67,2 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, військове містечко № 2;

частина технічного майданчика, інв. б/н, загальною пло-
щею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове 
містечко № 2;

нежитлове приміщення, інв. № 141, загальною площею 30,6 м2 
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко № 2;

частина технічного майданчика, інв. б/н, загальною пло-
щею 925,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове 
містечко № 2.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, який 
виконаний станом на 30.06.2019 на нежитлові приміщення загальною 
площею 1 092,80 м2 – 954 494,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати об’єкта пло-
щею 1 092,80 м2 становить 13 396,13 грн (без ПДВ) за базо-
вий місяць оренди – червень 2019 року за умови використання 
відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
поділу»:

нежитлове приміщення, інв. № 137, загальною площею 67,2 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко № 2 – під 
розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здій-
снюють продаж товарів підакцизної групи;

частина технічного майданчика, інв. б/н, загальною площею 
70,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко 
№ 2 – під розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, 
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

нежитлове приміщення площею, інв. № 141, загальною площею 
30,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко 
№ 2 – під розміщення магазинів-складів;

частина технічного майданчика, інв. б/н, загальною площею 
925,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове міс-
течко № 2 – під розміщення магазинів-складів.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико

ристання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; 

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим 
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому 
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (не піз-
ніше 15 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата 
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення при-
ладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів оренда-
ря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями 
(до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати 
орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного по-
датку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація 
витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та опублікування 
об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого 
майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування 
майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена 
за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборо-
на приватизації та переходу права власності на орендоване 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 необхідно подати документи, вказані в п. 
3.2 наказу ФДМУ 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); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; по-
свідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фі-
нансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від 
учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про бан-
крутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, 
в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір 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 кон-
курсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протя-
гом 20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї 
інформації за адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Ярмаркова, телефони: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

ІНФОРМАЦІЯ 
Національного університету оборони Украї ни  
імені Івана Черняховського про проведення конкурсу 
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Націо-
нальний університет оборони Украї ни імені Івана Черняховського, 
адреса: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28.

Назва об’єкта та його місце зна хо дження: частина нежитлових 
приміщень загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, про-
спект Повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, будівля № 1, 
рік побудови – 1912. Ринкова вартість майна згідно зі звітом про 
незалежну оцінку на 30.06.2019 становить 40 570,00 грн (без ура-
хування ПДВ).

Стартовий розмір орендної плати становить 304,28 грн (без 
урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2019 
року за умови використання об’єкта оренди під розміщення тор-
говельного автомата, що відпускає продовольчі товари (орендна 
ставка – 9 %).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню 
на індекси інфляції згідно з чинним законодавством.

Ба лан со ут римувач: Національний університет оборони Украї ни 
імені Івана Черняховського.

Основні вимоги конкурсу та щодо умов експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-

рівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у 
розмірі, не меншому ніж дві місячні орендні плати, протягом 15 днів 
з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі 
сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця 
не пізніше 10 банківських днів з дня отримання рахунку); відшкодо-
вувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенса-
цію земельного податку за користування земельною ділянкою під 
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за 
публікацію оголошення щодо конкурсного відбору суб’єкта оціночної 
діяльності у розмірі 930,00 грн; компенсація витрат за виконаний звіт 
з незалежної оцінки майна окремого об’єкта у розмірі 3 280,00 грн; 
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна 
за власні кошти без вимоги на відшкодування; встановлення прила-
дів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та 
укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефек-
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ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – нежитлове вбудоване приміщен-
ня, гараж № 1, літ. А, загальною площею 41,8 м2 з оглядовою 
ямою літ. А за адресою: Він ницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майда-
ну, 20, гараж № 1, що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби Украї ни у Барському районі Він ницької області, 
код за ЄДРПОУ 38027888.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та 
Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.10.2019: 14273,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності ма-

лої приватизації, окреме майно – приміщення № 7-1 площею 
17,1 м2 на третьому поверсі виробничого корпусу літ. Т(В) за 
адресою: 21021, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 25, що перебуває на поза-
балансовому рахунку ТОВ «Він ницький оптико-механічний завод».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та 
Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.10.2019: 1860,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2,00 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції Украї ни 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону Украї ни «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’єктам оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до По-
ложення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою 
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 
5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 

майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про пре-
тендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення 
до 17.00 11.11.2019 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться 15.11.2019 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Він ницькій та хмельницькій областях за 
адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для до-
відок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
№ 5 площею 92,8 м2 у прим. № 107 будівлі (літ. А), що перебуває 
на балансі Він ницької філії Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Він ниця, 1-й провулок Київський, 62.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Раєвська Л. М.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова 
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на 31.03.2016: відновна – 49210 грн; залишкова – 20863 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 1-№ 4 загальною площею 181,6 м2 у прим. № 107 будів-
лі (літ. А), що перебувають на балансі Він ницької філії Концерну 
«Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Він ниця, 
1-й провулок Київський, 62.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Раєвська Л. М.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 31.03.2016: відновна – 96299,16 грн; залиш-
кова – 40826,32 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 108-№ 111 (187,5 м2), № 129-№ 131 (106,3 м2), част. № 107 
(54,0 м2) загальною площею 347,8 м2 на 1-му поверсі виробни-
чого корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Державного під-
приємства «Державний фонд геопросторових даних Украї ни». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: 21021, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Кравчук О. В.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина 
приміщення, 7 приміщень. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.04.2019: відновна – 
430702,00 грн; залишкова – 428549,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно: автогараж, склад 

(літ. Б) – 353,5 м2; автогараж (літ. Є) – 44,4 м2, що перебувають 
на балансі Державного підприємства «Державний фонд геопрос-
торових даних Украї ни». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 21021, 
м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Бондар В. О.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 будівлі. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.04.2019: автогараж, склад (літ. Б), відновна – 
228361,00 грн; залишкова – 227219,00 грн; автогараж (літ. Є), від-
новна – 37696,00 грн; залишкова – 37696,00 грн;

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівня-
ної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,6 тис. грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 13 – 21 (193,6 м2), № 35 – 39 (53,9 м2), част. № 40 (47,41 м2), 
№ 41 (4,3 м2), № 43 – 50 (53,8 м2), № 149 (2,0 м2), загальною 
площею 355,01 м2 на 1-му поверсі виробничого корпусу (літ. А), 
що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний 
фонд геопросторових даних Украї ни». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: 21021, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Магістраль-2002».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина при-
міщення, 24 приміщення. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.09.2019: відновна – 
439630,00 грн; залишкова – 437433,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 155, 156, 157 загальною площею 59,7 м2 на 1-му поверсі мор-
фологічного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Він ницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: 21000, м. Він ниця, вул. Пирогова, 56.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Арта-
монова Г. П.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова 
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на 01.09.2019: відновна – 53149,54 грн; залишкова – 0,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля станції пе-

рекачки фекальних стоків (літ. А), інв. № 1081, яка складається 
з двох частин: основної частини у вигляді кола та прибудови з 
щитовою та вбиральнею, загальною площею 30,5 м2, що пере-
буває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Він-
ницький комбінат хлібопродуктів № 2». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: 23240, Він ницька обл., Він ницький р-н, смт Десна, вул. Га-
гаріна, 6а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях (0432) 
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Він ницький комбінат хлібо-
продуктів № 2».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
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тивне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення 
та умов договору оренди; протягом місяця після укладення договору 
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість 
за звітом про оцінку/актом оцінки, на користь орендодавця, який 
несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у 
порядку, визначеному законодавством, вигодонабувачем по дого-
вору страхування є орендодавець, а безумовна франшиза у договорі 
страхування – 0 %; протягом місяця після укладення договору офор-
мити декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опу-
блікування цієї інформації за адресою: м. Київ, проспект Пові-
трофлотський, 28 (к. 5).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд 
конкурсної комісії:

заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), та комп-
лект документів, передбачених Переліком документів, які подаються 
орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, 
що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ 
від 14.11.2005;

для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвід-
чують повноваження представника юридичної особи; засвідчені но-
таріусом копії установчих документів; відомість про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської 
та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про 
те, що до учасника не порушено справу про банкрутство;

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про 
реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності; 
декларація про доходи; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання 
умов конкурсу, (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсна пропозиція щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди подається учасником в запечатаному конверті в день 
проведення конкурсу на відкритому засіданні конкурсної комісії.

Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам кон-
курсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодав-
ству Украї ни.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (к. 10) 
за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28, в окремому 
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди 
(адреса, площа, ба лан со ут римувач).

Конкурсна пропозиція щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди подається учасником в запечатаному конверті в день 
проведення конкурсу на відкритому засіданні конкурсної комісії.

Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу 
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Володимир-Волинський, адреса: 44700, м. Володимир-Волин-
ський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: технічний майдан-

чик площею 300,0 м2 у військовому містечку № 2 за адресою: 
вул. Ковельська, 188а у м. Володимир-Волинський.

Ба лан со ут римувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2019 становить 57163,00 грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати,визначений відповідно до 

чинного законодавства Украї ни, за базовий місяць розрахунку – 
серпень 2019 р. становить 708,12 грн (без ПДВ).

Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір 
місячної орендної плати; використання під встановлення сучасних 
блочно-модульних котелень, що працюють на альтернативних ви-
дах палива.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії документи відповідно до розділу 3 спільного наказу Фон-
ду державного майна Украї ни та Міністерства оборони Украї ни від 
26.07.2000 № 1549/241.

Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації» за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Академіка Глушкова,1, КЕВ м. Володимир-Волинський.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робо-
чих дні до проведення конкурсу.

Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу 
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Володимир-Волинський, адреса: 44700, м. Володимир-Волин-
ський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: технічний майдан-

чик площею 300,0 м2 у військовому містечку № 1 за адресою: 
вул. Ковельська, 265 у м. Володимир-Волинський.

Ба лан со ут римувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2019 становить 49294,00 грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 

чинного законодавства Украї ни, за базовий місяць розрахунку – 
серпень 2019 р. становить 610,64 грн (без ПДВ).

Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір 
місячної орендної плати; використання під встановлення сучасних 
блоч но-модульних котелень, що працюють на альтернативних ви-
дах палива.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
ної комісії документи відповідно до розділу 3 спільного наказу Фон-
ду державного майна Украї ни та Міністерства оборони Украї ни від 
26.07.2000 № 1549/241.

Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза-
ції» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волин ський, 
вул. Академіка Глушкова, 1, КЕВ м. Володимир-Волин ський.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робо-
чих дні до проведення конкурсу.

Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

ІНФОРМАЦІЯ 
Івано-Франківської КЕЧ про підсумки конкурсу за принципом 
аукціону на право укладення договору оренди нерухомого 
державного військового майна, що відбувся 01.10.2019

За результатами засідання конкурсної комісії переможцем кон-
курсу на право укладення договору оренди державного (військового) 
майна – частини нежитлового приміщення № 3 загальною площею 
2,0 м2 будівлі № 78 (КПП) військового містечка № 1 за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Коломия, вул. Моцарта, 33 визнано Акціонерне 
товариство комерційного банку «Приватбанк».



31відомості
приватизації

30 жовтня 2019 року№ 44 (1272)

кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 30.09.2019: відновна – 39397,77 грн; залиш-
кова – 13141,55 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівня-
ної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,6 тис. грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї ни 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 20 лютого 2018 р. за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону Украї ни «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних 
документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності за встановленою формою (додаток 4); інформація про 
претендента (додаток 5).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про пре-
тендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки 
майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення 
до 17.00 07.11.2019 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться 13.11.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він-
ницькій та хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 
32,7 м2 (у т.ч. кімн. № 139, № 140 та частина кімн. № 141 пло-
щею 6,4 м2 та площа загального користування – 3,0 м2) на чет-
вертому поверсі лабораторного корпусу. Ба лан со ут римувач – 
Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місце зна хо-
дження об’єкта – вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. 
Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16;  
khmelnytskyi@spfu.gov.ua

Дата оцінки – 31.10.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Новіцька Оксана 
Анатоліївна.

Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-
міщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 16,2 м2 на 

першому поверсі в адміністративній будівлі. Ба лан со ут римувач – 
Регіо наль не відділення ФДМУ по Хмельницькій області. Місце зна хо-
дження об’єкта – вул. Соборна, 75, м. Хмельницький.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Дата оцінки – 31.10.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях. Особа-платник робіт з оцінки – Адвокат Ваків Василь 
Васильович.

Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-
міщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 

2,0 м2 у вестибулі навчального корпусу № 7. Ба лан со ут римувач – 
Подільський державний аграрно-технічний університет. Місце зна-
хо дження об’єкта – вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Дата оцінки – 31.08.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій 

областях. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу на-
поїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки – 2,2 тис. грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. 
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:

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 оцін-
ки 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 запе-
чатаному конверті 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.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок 
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи 
зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмель-
ницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів 
(включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування ін-
формації о 10-й годині в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та 
хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. хмель-
ницький, 29013.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
2,0 м2. Ба лан со ут римувач: АТ «Українська залізниця». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Петропавлівський 
р-н, ст. Миколаївка-Донецька, вул. Польова, 3г. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Євротранстелеком». По-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина каналу кабельної каналізації 

довжиною 3992,6 пог. м. Ба лан со ут римувач: Дніпровський РСП ДП 
Обслуговування повітряного руху Украї ни. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, Аеропорт ЦА – вул. Аеропортівська – вул. Яснопо-
лянська. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ 
«Фарлеп-Інвест». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини кабельної 
каналізації. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: сарай площею 9,5 м2 та майданчик 

площею 60,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДП «ВО «Південний машинобу-
дівний завод ім. О. М. Макарова». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. Криворізька, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник – ФОП Толкунова І. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
окремі будівлі та майданчики (замощення). Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 4,0 м2. Ба лан со ут римувач: Дніпровський РСП ДП Обслуго-
вування повітряного руху Украї ни. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., с. Старі Кодаки, вул. Авіадиспетчерська, 4. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Пушкіна 
Т. А. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-
дівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 19,41 м2. Ба лан со ут римувач: ДП «НВО «Павлоградський 
хімічний завод». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ПП «Еко-Парк Сервіс». Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

загальною площею 28,29 м2 (в т.ч. 3,69 м2 – площа загального 
користування). Ба лан со ут римувач: Нікопольський коледж Дніпров-
ського державного аграрно-економічного університету. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Па-
тріотів Украї ни, 167. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Мохнатова С. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 2,5 м2 (в т.ч. 0,9 м2  – площа загального користування). 
Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
Украї ни». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набе-
режна Перемоги, 44б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – АКБ «Індустріалбанк». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

загальною площею 28,3 м2 (в т.ч. 5,0 м2  – площа загального 
користування). Ба лан со ут римувач: ДП «Виробничо-будівельне 
об’єднання». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Дегтерьова М. А. По-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загаль-

ною площею 169,5 м2. Ба лан со ут римувач: Придніпровський дер-
жавний металургійний коледж. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 86. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Батрак А. О. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

133,5 м2. Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпровський державний цирк». 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. П.Нірінберга (Бау-
мана), 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Асхадуллін С. М. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.

 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 7,0 м2 (в т.ч. 1,0 м2 – площа загального користуван-
ня). Ба лан со ут римувач: ДФ ДП Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Серба О. В. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: Управління Державної казна-
чейської служби Украї ни у Дніпровському районі Дніпропетровської 
області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
смт Слобожанське, вул. Теплична, 2. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Совгіренко Г. В. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 160,0 м2 

(в т.ч. 5,0 м2 – площа загального користування) та нежитлове 
приміщення площею 18,1 м2. Ба лан со ут римувач: Криворізький 
коледж Національного авіаційного університету. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, вул. Туполєва, 
1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Київстар». 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, 
дах та частини даху. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 160,9 м2 (в т.ч. 12,4 м2 – площа загального користу-
вання). Ба лан со ут римувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ГО «Спортивний 
клуб ЗЕВС ЕМС». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 36,1 м2. Ба лан со ут римувач: ДП Український державний 
інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрді-
продор». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Воскре-
сенська, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
ФОП Лисенко О. С. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДУ «Софіївська виправна колонія 
№ 45». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Со-
фіївський р-н, с. Макорти, вул. Центральна. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – АБ «Укргазбанк». Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

25,0 м2 (в т.ч. 1,7 м2 – площа загального користування). Балансо -
ут римувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропе-
тровська обл., м Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Копилова Н. В. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

15,0 м2 (в т.ч. 2,4 м2 – площа загального користування). Ба-
лан со ут римувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі» 
Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Брицька 
Т. О. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини бу-
дівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового при-

міщення № 80 третього поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) 
площею 1,0 м2; частина стіни нежитлового приміщення № 92 
четвертого поверху будівлі гуртожитку (літера А-5) площею 
1,0 м2; частина стіни нежитлового приміщення № 111 п’ятого 
поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 1,0 м2. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної Украї ни, 43а. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Ба лан со ут римувач: Державний вищий 
навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж». Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник: підприємство «Добробут» первинної організації Проф-
спілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національ-
ного технічного університету. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.09.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: стіна 
та частини стіни. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від
ділення таку конкурсну документацію:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна про-
позиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою 
формою; інформація про претендента за встановленою формою.

Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені підписом керівника СОД.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції Украї ни 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними 
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції Украї ни 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надан-
ня послуг в календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з 
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 08 листопада 2019 р. (включно).

Конкурс відбудеться у регіо наль ному відділенні 14.11.2019 
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 37.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.



32 відомості
приватизації

30 жовтня 2019 року № 44 (1272)

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про оголошення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина приміщення 1-го поверху площею 110,0 м2 бу-
динку діагностики та огляду транспорту, що перебуває на балансі 
Регіо наль ного сервісного центру МВС в Тернопільській області (код 
ЄДРПОУ 40112233), за адресою: Тернопільська область, Тернопіль-
ський район, с. Підгороднє, вул. Стрийська, 3.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «ВІНТЕРТАЙМ».
 2. Частина зовнішньої поверхні залізобетонного стовпа 

вежі антенного зв’язку для розміщення антенно-фідерних при-
строїв на висоті 22 м від поверхні землі площею 14,3 м2 та час-
тина поверхні залізобетонного стовпа вежі антенного зв’язку, 
до якої прикріплені сходинки, площею 7,5 м2 для спільного ко-
ристування, що перебувають на балансі Відділу агропромислового 
розвитку Лановецької районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 
21149445), за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, 
м. Ланівці, вул. Незалежності, 20.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Частина даху площею 59,2 м2 адміністративної будівлі, 

що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розви-
тку Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 
33866581), за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 цо-

кольного поверху гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Тер-
нопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка, за адресою: м. Тернопіль, вул. Винниченка, 6.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Шуляр Олег Володимирович.
 5. Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 цо-

кольного поверху гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Тер-
нопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка, за адресою: м. Тернопіль, вул. Винниченка, 6.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Шуляр Олег Володимирович.
 6. Приміщення загальною площею 8,9 м2 цокольного по-

верху нежитлової будівлі Магістрату (XIX ст. – пам’ятка архі-
тектури місцевого значення, охоронний номер 91), що пере-
буває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника 
у м. Бережани, за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, 
вул. Банкова, 4а.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП (адвокат) Горуц Олексій Андрійович.
  7. Частина нежитлових приміщень загальною площею 

89,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літера «А»), 
що перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду 
Украї ни в Тернопільській області, за адресою: Тернопільська область, 
Козівський район, смт Козова, вул. Грушевського, 26.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – АТ КБ «ПриватБанк».
 8. Вбудовані нежитлові підвальні приміщення управління 

статистики у Борщівському районі загальною площею 74,1 м2, 
реєстровий номер 02362374.1.АААДЕЖ256, розміщені за 
адресою: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська область, 
що пере бувають на балансі Головного управління статистики в Тер-
нопільській області.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Яковенко Анатолій Михайлович.
 9. Частина нежитлового приміщення адмінбудинку за-

гальною площею 19,4 м2, зокрема: перший поверх адмін-
будинку (поз.1) – 13,4 м2 та площа спільного користуван-
ня – 6,0 м2, інвентарний номер 10310001, реєстровий номер 
33866581.1.ШиВУиЮ039, розміщеного за адресою: вул. Князя 
Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департа-
менту агропромислового розвитку Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Сіті Кафе».
  10. Частина нежитлового приміщення (кімната) адмі-

ністративного будинку площею 14,6 м2, реєстровий номер 
02362374.1.АААДЕЖ267, розміщеного за адресою: вул. С. Нали-
вайка 4, м. Теребовля, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Тернопільській області.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник оцін-
ки – Теребовлянська районна організація Українського товариства 
мисливців та рибалок.
 11. Частина фасаду площею 18,0 м2 адміністративної бу-

дівлі, реєстровий номер 33866581.1.ШиВУиЮ039, розміщеної 
за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває 

на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської 
обласної державної адміністрації.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Маркетингові Технології ПБС».
 12. Частина фасаду площею 54,0 м2 адміністративної бу-

дівлі, реєстровий номер 33866581.1.ШиВУиЮ039, розміщеної 
за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської 
обласної державної адміністрації.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Маркетингові Технології ПБС».
 13. Нежитлові приміщення першого поверху відділу ста-

тистики у Бучацькому районі загальною площею 105,4 м2 
за адресою: вул. Генерала Шухевича, 22, м. Бучач, Тернопільська 
область, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Тернопільській області.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ПАТ «Укртелеком».
  14. Частина нежитлового адміністративного бу-

динку загальною площею 68,4 м2, реєстровий номер 
08597014.1.ЖЖАиКУ063, за адресою: вул. Галицька, 35, м. Бучач, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Управління поліції 
охорони в Тернопільській області.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Кошик Йосиф Михайлович.
 15. Частина приміщення поз. 1-4, 1-5 загальною площею 

25,6 м2 будівлі пожежної частини (літера А), реєстровий номер 
37372961.3.ЕАОГЧМО 46, розміщеного за адресою: вул. Мазепи, 
6, м. Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська область, що пе-
ребуває на балансі 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини 
Управління державної служби Украї ни з надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Балябас Марія Василівна.
 16. Частина нежитлових приміщень гуртожитку № 4, лі-

тера «А», площею 3,8 м2, а саме: 1-го поверху – позиція 4-16 
(коридор) площею 1,9 м2, 3-го поверху – позиція 14-16 (ко-
ридор) площею 1,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільського 
національного економічного університету, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 4.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
 17. Частина нежитлового приміщення 1-го поверху гурто-

житку № 1, літера «З», позиція 1-12 (пральня) площею 3,0 м2 (в 
тому числі площа спільного користування 1,0 м2), що перебуває 
на балансі Тернопільського національного економічного університе-
ту, за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 1.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
 18. Частина нежитлового приміщення 1-го поверху гурто-

житку № 5, літера «А», позиція 3-5 (кладова) площею 4,0 м2 (в 
тому числі площа спільного користування 1,0 м2), що перебуває 
на балансі Тернопільського національного економічного університе-
ту, за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 9.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Полчанов Юрій Леонідович.
 19. Гараж пожежного депо площею 132,9 м2, що перебуває 

на балансі 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління 
Державної служби Украї ни з надзвичайних ситуацій у Тернопільській 
області, за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Кос-
монавтів, 52б.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Скоропляс Віталій Вікторович.
 20. Будівля «Газова рампа» виробничої бази монастиря 

Бернардинів площею 60,7 м2, що перебуває на балансі Національ-
ного заповідника «Замки Тернопілля», за адресою: Тернопільська 
область, м. Збараж, вул. Незалежності, 8.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Кокольський Любомир Васильович.
 21. Частина приміщень будівлі «Гаражі» виробничої бази 

монастиря Бернардинів площею 47,2 м2, що перебуває на балансі 
Національного заповідника «Замки Тернопілля», за адресою: Терно-
пільська область, м. Збараж, вул. Незалежності, 8.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Кокольський Любомир Васильович.
 22. Приміщення на 5-му поверсі гуртожитку для встанов-

лення обладнання мобільного зв’язку площею 11,7 м2 та одне 
антеномісце (частина даху під встановлення вежі висотою 18,0 
м та антенно-фідерних пристроїв площею 43,0 м2), що перебу-
ває на балансі державного навчального закладу «Почаївське вище 
професійне училище», за адресою: Тернопільська область, Креме-
нецький район, м. Почаїв, вул. Кременецька, 1.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – «ВФ «Україна».

 23. Частина даху будівлі гуртожитку площею 33,0 м2, фа-
саду будівлі площею 10,0 м2 та площадки площею 27,0 м2, 
реєстровий номер 02547671.1.АААБиД125, розміщеного за 
адресою: вул. Я. Стецька, 25а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопіль-
ське вище професійне училище сфери послуг та туризму».

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ПАТ «Київстар».
 24. Спортивний майданчик площею 1713,04 м2 та ого-

рожа – 165,8 пог. м, розміщені за адресою: вул. Винниченка, 10, 
м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Підгрушний Володимир Любомирович.
 25. Частина приміщення котельні площею 45,0 м2, що пере-

буває на балансі державного навчального закладу «Почаївське вище 
професійне училище», за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, 
Кременецький район, Тернопільська область.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Теплодар плюс».
 26. Частина нежитлового приміщення площею 29,7 м2 

(позн. 2-7) другого поверху будівлі (літера «А») відділу статис-
тики у Борщівському районі, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Тернопільській області, за адресою: вул. Сте-
пана Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська область.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Сірук Назар Олександрович.
  27. Частина приміщень гаражів (літера «Е», позн. 1-4) 

площею 51,1 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, 
що перебувають на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у 
Тернопільській області (код ЄДРПОУ 05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – Приватне підприємство «ПАТМОС».
 28. Частина приміщень гаража (літера «Д», позн. 1-16, 

1-17) площею 52,6 м2 за адресою: вул. Галицька, 178, м. Бучач, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Юнайтед Нітроджен Логістік».
 29. Частина нежитлових приміщень адміністративного бу-

динку на 3-му поверсі загальною площею 54,4 м2 за адресою: 
вул. І. Мазепи, 5, м. Теребовля, Тернопільська область, що перебу-
ває на балансі Управління поліції охорони в Тернопільській області 
(код ЄДРПОУ 40108819).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Бучковський Степан Петрович.
 30. Частина нежитлових приміщень будівлі «Дільниці пре-

сматеріалу» виробничої бази монастиря Бернардинів загаль-
ною площею 70,4 м2 за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Національного за-
повідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ 21146541).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Кокольський Любомир Васильович.
 31. Нежитлове приміщення (позн. 5-2) площею 23,7 м2 та 

частка площі спільного користування – 4,3 м2, разом 28,0 м2 
на 5-му поверсі лабораторного корпусу за адресою: вул. За Руд-
кою, 35, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Регіональ  ного 
офіса водних ресурсів у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 
05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Глобал Білд Інжиніринг».
 32. Частина нежитлового приміщення цокольного поверху 

навчального корпусу № 2 загальною площею 1,5 м2 за адресою: 
Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Терно-
пільського національного економічного університету, код ЄДРПОУ 
33680120.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
 33. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 

навчального корпусу № 5 загальною площею 1,5 м2 за адресою: 
вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тер-
нопільського національного економічного університету, код ЄДРПОУ 
33680120.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
 34. Частина нежитлових приміщень першого поверху будів-

лі студентського гуртожитку № 5 загальною площею 170,2 м2, в 
тому числі площа спільного користування 4,15 м2 (позиції: зал 
(4-1) – 149,1 м2; душова (4-15) – 5,1 м2; роздягальня (4-14) – 
7,7 м2, коридор (4-10) – 6,2 м2; коридор (4-11) – 2,1 м2), за 
адресою: вул. Львівська, 9, м. Тернопіль, що перебувають на балансі 
Тернопільського національного економічного університету, іденти-
фікаційний код ЄДРПОУ 33680120.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
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Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – Обласна дитячо-юнацька спортивна школа.
  35. Частина приміщення «Гаражі і склади» під літ. С-І, 

поз. 1-3, площею 37,4 м2, реєстровий номер 05379205.86.
АААБЕи915, інвентарний номер 101301045, за адресою: вул. Л. 
Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська область, що перебуває 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопільській 
області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05379205.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Кулик Іван Євгенович.
 36. Частина нежитлового приміщення першого поверху 

будівлі навчального корпусу № 1 загальною площею 1,5 м2 за 
адресою: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного економічного університету, іденти-
фікаційний код ЄДРПОУ 33680120.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
 37. Нежитлові приміщення та сходові клітки першого та 

другого поверху частини адмінбудинку «А» загальною площею 
248,15 м2 в будівлі адмінбудинку Почаївського МВМ за адресою: 
вул. Банкова, 1а, м. Почаїв, Кременецький район, Тернопільська 
область, що перебуває на балансі Головного управління Національ-
ної поліції в Тернопільській області, ідентифікаційний код ЄДПРОУ 
40108720.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – Почаївська міська рада.
 38. Частина приміщення адмінбудинку загальною пло-

щею 607,6 м2, а саме: цокольний поверх загальною площею 
193,3 м2, 1-й поверх загальною площею 199,1 м2, 2-й поверх 
загальною площею 215,2 м2, за адресою: вул. Багата, 1, м. Терно-
піль, що перебуває на балансі державної установи «Госпрозрахункова 
група Тернопільської обласної державної адміністрації».

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник оцін-
ки – Громадська організація «Асоціація краєзнавців-енциклопедистів 
Тернопільщини».
 39. Гідротехнічні споруди ставу Мухавка 8, саме: аварій-

ний шлюз, інвентарний № 317, реєстровий № 25592421.71.
ААЕЖАЖ363; водовипуск, інвентарний № 318, реєстровий 
№ 25592421.71.ААЕЖАЖ389; земельна дамба, інвентарний 
№ 316, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ425, розташо-
вані за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, в 
межах земель Мухавської сільської ради, що перебувають на ба-
лансі Державного підприємства «Укрриба», ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 25592421.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Хруняк Михайло Степанович.

40. Частина приміщення (позн. 1-15) площею 44,8 м2 на 1-му 
поверсі адмінприміщення за адресою: вул. Галицька, 178, м. Бучач, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Юнайтед Нітроджен Логістік».
  41. Частина площадки з щебеневим покриттям № 18 

площею 260,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30А, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тер-
нопільській області (код ЄДРПОУ 05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – Приватне підприємство «ПАТМОС».
 42. Частина площадки з асфальтобетонним покриттям 

№ 24 площею 1680,0 м2 за адресою: вул. Галицька, 178, м. Бучач, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Регіо наль ного офісу 
водних ресурсів у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – Приватне підприємство «Білявинці».
 43. Частина площадки з асфальтобетонним покриттям 

№ 24 площею 720,0 м2 за адресою: вул. Галицька, 178, м. Бучач, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – Приватне підприємство «Білявинці».
 44. Частина приміщень на території виробничої бази мо-

настиря Бернардинів загальною площею 44,8 м2, а саме: час-
тина приміщень «Прохідної» площею 23,9 м2 та частина примі-
щень «Дільниці приготування пресматеріалу» площею 20,9 м2, 
за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська область, 
що перебувають на балансі Національного заповідника «Замки Тер-
нопілля» (код ЄДРПОУ 21146541).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ТзОВ «Укрполреставрація».
 45. Частина приміщення матеріального складу (позн.6) 

площею 15,5 м2 за адресою: вул. Миру, 18, м. Ланівці, Тернопіль-
ська область, що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Тернопільській області (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
05379205).

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для подальшої передачі його в оренду.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Платник 
оцінки – ФОП Керея Олександр Олександрович.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
і складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) 
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
Украї ни 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-

ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та 
най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повин-
на перевищувати: для об’єкта приватизації – 7 тис. грн, для об’єктів 
оренди – 6 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції Украї ни 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (додаток 4 Положення); письмова 
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний 
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про пре-
тендента (додаток 5 Положення); копії кваліфікаційних документів 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведен-
ня конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону Украї ни »Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль-
ного відділення ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робо-
чих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 у примі-
щенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для дові-
док 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати.
  1. Назва об’єкта оцінки: майданчик для розміщення 

приймально-передавального обладнання 1 оператора мобіль-
ного зв’язку (1/5 частина башти радіорелейної лінії зв’язку).

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Відокремлений 
підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК» «Енергоатом».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігів-
ський р-н, с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28. Платник робіт з оцінки: 
ПрАТ «ВФ Україна».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
2300 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступни-
ми ознаками: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини 
будівель, призначені для їх розміщення.

Дата оцінки: 31.10.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 8,8 м2 першого поверху адміністративної будівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління ДФС у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 214.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гордієнко О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за на-

ступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.10.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

44,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління статистики у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, 

вул. Чернігівський шлях, 7.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бабенко А. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за на-

ступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.10.2019.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
8,86 м2 одноповерхової адміністративної будівлі.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Регіо наль ний 
сервісний центр МВС Украї ни в Чернігівській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, 
вул. Чернігівський шлях, 85в.

Платник робіт з оцінки: ПАТ «Полікомбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за на-

ступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.10.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 14,6 м2 адміністративної будівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління Пенсійного фонду Украї ни в Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, 

вул. Григорія Коваля, 12а.
Платник робіт з оцінки: Фермерське господарство «Щурівське».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за на-

ступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.10.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина верхньої будови станційної 

колії №3 ст. Качанівка довжиною 65,0 м.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Виробничий 

підрозділ «Роменська дистанція колії» філії «Південна залізниця» АТ 
«Українська залізниця».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський 
р-н, смт Парафіївка, ст. Качанівка.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Північно-Українська експортно-
імпортна компанія».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
2300 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступни-
ми ознаками: споруди, залізничні колії та їх конструктивні частини.

Дата оцінки: 31.10.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди виросного 

ставу № 1, гідротехнічні споруди ставу № 2 та гідротехнічні спо-
руди водопостачального ставу.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: смт Холми, Корюківського ра-

йону Чернігівської області.
Платник робіт з оцінки: Приватне сільськогосподарське підпри-

ємство «Червоний маяк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

6500 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступни-

ми ознаками: гідротехнічні споруди.
Дата оцінки: 31.10.2019.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

61,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожит-
ку № 2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
площа Івана Франка, 2.

Платник робіт з оцінки: Повне товариство «Партнер».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за на-

ступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.10.2019.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

111,6 м2 будівлі магазину.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Шабали-

нівський спиртовий завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Борзнян-

ський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 16а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Локоть О. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2530 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст-
ра тивного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.10.2019.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Ки-

ївській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо-
наль ного відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Телефон замовника конкурсу: (0462) 676-302.
Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
Украї ни 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону Украї ни «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі у 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.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, 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 встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції 
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календар-
них днях) подаються запечатані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо 
до Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області Регіо наль ного відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом підтверд-
них документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який по-
дається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 
676-302.

Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відділення 
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях о 15.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
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ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єкта приватизації

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – група не-
житлових будівель та приналежного до них майна у складі: га-
ражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2, 
склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2, склад з наві-
сом (К-1) загальною площею 70,7 м2, розливна (З-1) загаль-
ною площею 55,9 м2, склад бочкотари (М-1) загальною пло-
щею 212,8 м2, башта Рожновського, дизельна (Г-1) загальною 
площею 35,9 м2, трансформаторна підстанція (Д-1) загальною 
площею 30,4 м2, колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна за-
лізнична колія, резервуари наземні металеві (23 од.), огорожа 
території, асфальтобетонне покриття.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Горо-
днянський район, с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
11500 грн.

Строк виконання робіт – не більше 10 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступ-

ними ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська 
нерухомість.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Ки-
ївській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо-
наль ного відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях. Телефон замовника конкурсу: 
(0462) 676-302. Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@
spfu.gov.ua. Дата оцінки: 31.10.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
Украї ни 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону Украї ни «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі у 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.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, 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 встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції 
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календар-
них днях) подаються запечатані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відді-
лення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
к. 320, тел. для довідок (0462) 676-302.

Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відділен-
ня ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
13 лис топада 2019 року о 14.30 за адресою: м. Чернігів, просп. 
Миру, 43.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки 

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Черкаській області.
  1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні площею 

278,40 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський 

комерційний технікум.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 84, м. Чер-

каси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Мірошниченко О. Ю. Дата оцінки: 

31.10.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 

виробничо-навчальної майстерні площею 38,80 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державний на-

вчальний заклад «Уманський професійний аграрний ліцей».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Залізняка,4, м. Умань, 

Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьменко Ю. М. Дата оцінки: 

31.10.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(в редакції наказу Фонду державного майна Украї ни від 16.01.2018 
№ 47), (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної ді-
яльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль-
ності, виданих відповідно до Закону Украї ни «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповіда-
ють вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача згідно з Законом Украї ни «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Регіо наль ного відді
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності 
та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) 
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо 
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація 
про претендента (додаток 5).

Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунк-
том 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД, комісією 
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого 
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майдан-
чики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв) – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть ви-
користовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Поло-
ження.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (роз-
мір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: 
cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 7 жовтня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 13 листопада 2019 року об 11.00 в 

Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-21.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлове приміщення площею 19,4 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що перебуває на балансі 
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник: Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях. Платник: ФОП Самчук Роман Григорович. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360,00 грн. Подібними 
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель 
торговельного призначення.
 2. Частина нежитлового приміщення площею 52,9 м2 (інв. 

№ 1031001), що розташована за адресою: Київська обл., м. Ва-
сильків, вул. Покровська, 5 та перебуває на балансі Васильківсько-
го Управління Державної казначейської служби Украї ни Київської 
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. 
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: Ви-
конавчий комітет Васильківської міської ради. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг: 2800,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки бу-
дуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного 
призначення.

Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіо наль ного від
ділення фонду державного майна Украї ни по Київській, Чер
каській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї ни 
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Украї-
ни 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду 
державного майна Украї ни від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції Украї ни 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – По-
ложення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-

ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, що міститься в конверті, до відділу управління персо-
налом та проходження державної служби Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Київ, 
просп. Голо сіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 14.11.2019 об 11.00 за адресою: 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50 (Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях), кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної  
власності, що відбувся 26.09.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для подальшої приватизації шляхом викупу.
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Визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу

1 Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка № 2 (дам-
ба довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжи-
ною 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка № 3 (дамба довжиною 
178 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та 
водонапуском довжиною 10 м); ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 
м; дамба довжиною 3 250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 
довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 
8 м); ставка № 4 (дамба довжиною 173 м; гідроспоруда типу «Монах» з 
водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 11 м); ставка 
№ 5 (дамба довжиною 117 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 
7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною 138,3 
м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 10 м та водо-
напуском довжиною 11м) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, 
с. Великополовецьке, вул. Садова, 174, що під час приватизації не уві-
йшли до статутного капіталу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник 
ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код за ЄДРПОУ 25295152)
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2 Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Сіль-
ський» («Боговик») (гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 
9,78 м); ставка «Верхній» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу 
шлюз з водонапуском шириною 2,2 м); ставка «Нагульний» Н-1 (гідро-
споруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда 
типу шлюз з водонапуском шириною 12 м); ставка «Зимувальний ЗС-2» 
(дамба довжиною 318 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом до-
вжиною 9 м); ставка «Зимувальний ЗС-1» (дамба довжиною 136 м; гідро-
споруда типу «Монах» № 1а з водовипуском довжиною 9 м; гідроспоруда 
типу «Монах» № 1б з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Боговик» 
(дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом до-
вжиною 15 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 11,5 
м); ставка «Нижній» (дамба довжиною 167 м; гідроспоруда типу «Монах» 
з водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском 
шириною 12 м) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Антонів, 
вул. Садова, 1, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу 
ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплемрибгосп»; 
код за ЄДРПОУ 25295152)
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3 Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Лебідь» 
(дамба довжиною 175 м; гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною 
1,20 м); ставка № 3 «Монах» (дамба довжиною 73 м; гідроспоруда типу 
«Монах» з водовиводом довжиною 12 м); ставка № 1 «Хіполя» (дамба 
довжиною 130 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 
18 м); ставка № 6 «Середній» (гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом 
шириною 1,87 м); ставка № 5 «Новий» (дамба довжиною 110 м; гідро-
споруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 6 м); ставка № 4 «Беріз-
ка» (дамба довжиною 102 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом 
довжиною 14 м) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Рогізна, 
вул. Франка, 44, що під час приватизації не увійшли до статутного капі-
талу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплемриб-
госп»; код за ЄДРПОУ 25295152)
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4 Окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Га-
лецький» (дамба довжиною 75 м; гідроспоруда типу «Монах» з водо-
виводом довжиною 8 м); ставка «Коханський» (дамба довжиною 85 
м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка 
«Лазурівський» (дамба довжиною 80 м; гідроспоруда типу «Монах» з 
водовиводом довжиною 8 м); ставка «Панський» (гідроспоруда типу 
«Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка «Мельниківський» 
(дамба довжиною 140 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом до-
вжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 12 
м) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Красноліси, вул. По-
льова, 44, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу 
ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплемрибгосп»; 
код за ЄДРПОУ 25295152)
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ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації 
комунальної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2, 
вбиральня (літ. «Б-1») площею 2,0 м2, комора (літ. «В-1») пло-
щею 19,7 м2, сходи «а», ворота «1», огорожа «2».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський 
р-н, с. Санники, вул. Майданова, 73а.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Відділ освіти, 
культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої при-
ватизації).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комп-

лексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів 
функціонального призначення).
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля 

(літ. «А-1») площею 49,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський 

р-н, с. Стоянці, вул. Зелена, 136а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мостиської міської ради Львівської області».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої при-
ватизації).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі 

(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна неру-
хомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та допо-
внення до нього лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 рекомен-
дована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
в I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під 
час обрання переможця, – 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).



35відомості
приватизації

30 жовтня 2019 року№ 44 (1272)

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, 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 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 адміністративно-господарської роботи 
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, 
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконан-
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіо наль ному відділенні ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ному відділенні ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири 
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: 
(032) 255-41-71, 255-38-55.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового (службового) 
приміщення № 18 загальною площею 3,0 м2 на цокольному по-
версі гуртожитку № 3.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Медової Пече-
ри, 39.

Ба лан со ут римувач: Львівський національний університет ім. Іва-
на 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 орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової 
Печери, 39.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Я. Л.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового (службового) 

приміщення № 163 загальною площею 3,0 м2 на цокольному 
поверсі гуртожитку № 2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Медової Пече-
ри, 39а.

Ба лан со ут римувач: Львівський національний університет ім. Іва-
на 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 орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової 
Печери, 39а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Я. Л.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

загальною площею 15,7 м2 на першому поверсі навчального 
корпусу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Грушевського, 59.

Ба лан со ут римувач: ВПУ № 19 м. Дрогобича.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Грушевського, 59.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Славич С. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загаль-

ною площею 21,6 м2 на першому поверсі навчального корпу-
су № 1.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий Роз-
діл, вул. С. Бандери, 8.

Ба лан со ут римувач: Державний вищий навчальний заклад «Ново-
роздільський політехнічний коледж».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Новий 
Розділ, вул. С. Бандери, 8.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Кобільник В. Р.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 28,7 м2 на першому поверсі адміністративного кор-
пусу МРЦ.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, 
вул. Степана Бандери, 71.

Ба лан со ут римувач: МРЦ МВС Украї ни «Перлина Прикарпаття».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трус-
кавець, вул. Степана Бандери, 71.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «Соломія-Сервіс».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 8, 11 загальною площею 65,1 м2 на першому поверсі бу-
дівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Ба лан со ут римувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ 

«Центральний проектний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Фран-
ка, 61.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Шрамко І. В.
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 

70,5 м2, а саме: частина даху площею 60,6 м2 та нежитлове вбу-
доване приміщення площею 9,9 м2 на дев’ятому поверсі будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 18.

Ба лан со ут римувач: Львівський регіо наль ний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при Пре-
зидентові Украї ни.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 18.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку за-

гальною площею 108,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 89.
Ба лан со ут римувач: Відокремлений структурний підрозділ «Львів-

ський автомобільно-дорожній коледж НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 89.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 

(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової бу-

дівлі учбового корпусу загальною площею 110,71 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кульчицької, 2.
Ба лан со ут римувач: Львівський державний інститут новітніх тех-

нологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кульчиць-
кої, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цеху столяр-

них плит № 1 загальною площею 356,1 м2 (приміщення № 5 – 
135,2 м2 та частина приміщення № 4 – 220,9 м2).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Ба лан со ут римувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луган-
ська, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Салдан Р. Й.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні при-

міщення площею 393,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2.
Ба лан со ут римувач: Львівський державний Палац естетичного ви-

ховання учнівської молоді.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Петруше-
вича, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Сапфір К».

 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 38,8 м2 на першому поверсі будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Миколаїв, 
вул. Шептицького, 9.

Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби 
Украї ни у Миколаївському районі Львівської 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 орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Шептицького, 9.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Паньків Ф. М.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4 на 

першому поверсі двоповерхової будівлі (літ. Ж-2) та нежитлове 
приміщення № 10 в одноповерховій прибудові (літ. Ж’) загаль-
ною площею 48,5 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Ба лан со ут римувач: 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної 

служби транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмано-
вича, 1а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «Гермес-Трейдінг-Захід».
 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 6, 

7 загальною площею 82,7 м2 в одноповерховій будівлі гаража.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Ба лан со ут римувач: 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної 

служби транспорту.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмано-
вича, 1а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Данілова О. В.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень 

пам’ятки архітектури замку XIV-XVIII століть загальною пло-
щею 198,4 м2, а саме: приміщення № II-IV, XVII-XVIII, XXV-XXVII 
площею 100,3 м2; приміщення № V, XX-XXI площею 77,1 м2 та 
приміщення № VI площею 61,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н., 
смт Олесько, вул. Замкова, 30.

Ба лан со ут римувач (орендодавець): Департамент архітектури та 
розвитку містобудування Львівської ОДА.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Буський 
р-н, смт Олесько, вул. Замкова, 30.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «Західний туристичний центр».
 16. Назва об’єкта оцінки: частина службово-виробничої бу-

дівлі площею 9,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Лю-

бомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Ба лан со ут римувач: Волинська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки, усього: 3,3526 га (пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, с/р 
Рівненська.

Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування 
об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту пропуску 
«Ягодин».

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання земельною ділянкою.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «КВІНТ ТРЕЙД ЛТД».
 17. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі ПС шахти № 4 пло-

щею 74,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Но-

воволинськ, вул. Луцька,1в.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємства «Регіо наль ні елек-

тричні мережі».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 45400, Волинська обл., 
м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТВП «Роксолана».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та допо-

внення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомен-
дована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під 
час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3,16 – 2400,00 грн; для 
об’єктів № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 – 3000,00 грн.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для об’єктів № 1, 2 – частина приміщень (для роз-
міщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); 
для об’єктів № 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – приміщення, частини 
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торго-
вельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського хар-
чування тощо); для об’єктів № 7, 8, 9 – споруди, передавальні при-
строї, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; 
для об’єктів № 10, 17 – приміщення, частини будівель (виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість).

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 кон-
верті шляхом поштового відправлення або до відділу документально-
го забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити 
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) 
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити від-
мітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опу-
блікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032)  
255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській 
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 62,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Та-
раса Шевченка, 5.

Ба лан со ут римувач: Сумське обласне відділення Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хасенко Л. А.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шев-

ченка, 13.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Сумській 

області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Толмачова Н. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 3. Назва та місце зна хо дження об’єкта: група інвентарних 

об’єктів загальною площею 7,5 м2, а саме: 1) частина нежит-
лового приміщення площею 2,5 м2 будівлі гуртожитку № 4 за 
адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31/4; 2) частина нежитлового 
приміщення площею 2,5 м2 будівлі гуртожитку № 5 за адресою: 
м. Суми, вул. Санаторна, 31/5; 3) частина нежитлового приміщен-
ня площею 2,5 м2 будівлі гуртожитку № 1 за адресою: м. Суми, 
вул. Миру, 25.

Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Яременко Ю. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, переда-

вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх 
розміщення.
 4. Назва об’єкта: частина замощення площею 9,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсако-

ва, 2.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Яременко Ю. В.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, ана-
логічного функціонального призначення.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 5. Назва та місце зна хо дження об’єкта: група інвентарних 

об’єктів загальною площею 10,0 м2, а саме: 1) частина асфаль-
тованого замощення площею 2,0 м2 біля будівлі навчального 
корпусу № 1а за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 39; 2) частина 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального 
корпусу № 2а за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; 3) 
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі на-
вчального корпусу № 3а за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 
59; 4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі 
медичної санітарної частини за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева, 9; 5) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 
будівлі міжвузівської бібліотеки за адресою: м. Суми, вул. По-
кровська, 9/1.

Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Радьков С. Є.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель, споруди.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комп-

лексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів 
функціонального призначення).
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення пло-

щею 350,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, 

вул. Молодіжна, 18.
Ба лан со ут римувач: Департамент цивільного захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Семич В. А.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, вироб-

ничо-складська або складська нерухомість.
 7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 401,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Петропавлівська, 87/3.
Ба лан со ут римувач: Сумське обласне відділення Фонду соціаль-

ного захисту інвалідів.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальна установа «Сумський місь-

кий територіальний центр соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) «Берегиня».

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 
будівель.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 8. Назва та місце зна хо дження об’єкта: група інвентарних 

об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежит-
лового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 1 за 
адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39; 2) частина не-
житлового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 2 
за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, просп. Миру, 26; 3) частина 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 1 
за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Миру, 24.

Ба лан со ут римувач: Політехнічний технікум Конотопського інсти-
туту Сумського державного університету.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 9. Назва та місце зна хо дження об’єкта: група інвентарних 

об’єктів загальною площею 4,0 м2, а саме: 1) частина нежитло-
вого приміщення площею 2,0 м2 будівлі спортивного комплексу 
за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 2) частина не-
житлового приміщення площею 2,0 м2 медичного факультету 
за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31.

Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 10. Назва та місце зна хо дження об’єкта: група інвентарних 

об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежит-
лового приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 2 за 
адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5; 2) частина нежитлового 
приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 3 за адресою: 
м. Суми, вул. Замостянська, 7; 3) частина нежитлового приміщен-
ня площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 5 за адресою: м. Суми, 
вул. Санаторна, 32.

Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хижняк Є. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 32,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «НЕТКРЕКЕР».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення техніч-

ного поверху площею 8,75 м2 та ділянки даху площею 15,0 м2 
у будівлі головного корпусу.

Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель, споруди.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комп-

лексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів 
функціонального призначення).
 13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 52,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Коро-

ленка, 50.
Ба лан со ут римувач: ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне учи-

лище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Нестеренко А. А.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення пло-

щею 4,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, просп. Шевченка, 15.
Ба лан со ут римувач: Машинобудівний коледж Сумського держав-

ного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хижняк Є. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чер-

нігівська, 20.
Ба лан со ут римувач: Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба 

Шосткинського інституту Сумського державного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 16. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною пло-

щею 4,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 2) частина нежитлового 
приміщення площею 2,0 м2 будівлі факультету механізації.

Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьє-
ва, 160.

Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Покровська, 9/1.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банко-

матів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 18. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 53,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Воз-

несенська, 2.
Ба лан со ут римувач: Управління державної казначейської служби 

Украї ни у Тростянецькому районі.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Войтов М. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.
 19. Назва об’єкта: нежитлове приміщення гаража площею 

40,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Воз-

несенська, 2.
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Ба лан со ут римувач: Управління державної казначейської служби 
Украї ни у Тростянецькому районі.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Войтов М. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії 
документи, які повинні відповідати вимогам Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, 
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами 
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна Украї ни 
від 14.02.2019 № 10-59-2927, регіо наль не відділення інформує про 
середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні при-
міщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 4 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Кон-
курсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небес-
ної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 08.11.2019 
включно.

Конкурси відбудуться у Регіо наль ному відділенні ФДМУ 
по Полтавській та Сумській областях 14.11.2019 о 10.00 за 
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 
36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адре-
сою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й 
поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення 
ФДМУ по Рівненській та Житомирській області про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: нежитлові напівпідвальні 
приміщення площею 461,6 м2, в т.ч.: у будівлі гуртожитку № 1 
площею 246,5 м2 (реєстровий № 00727966.1.БЕШСНП6556); 
в будівлі гуртожитку № 2 площею 215,1 м2 (реєстровий 
№ 00727966.1.БЕШСНП6557), що перебувають на балансі Жито-
мирського агротехнічного коледжу. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: м. Житомир, вул. Покровська, 96. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. 
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Громадська орга-
нізація «Житомирська міська федерація пауерліфтингу та бодібіл-
дингу». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання 
переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – при-
міщення, частини будівель.
  Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: нежитлові при-

міщення площею 39,0 м2 у будівлі (літ. А) (реєстровий 
№ 38499986.1.НЧиЮЦЛ2664), що перебувають на балансі ДУ 
«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охо-
рони здоров’я Украї ни». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., смт Попільня, вул. Героїв Майдану, 12а. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіо наль не відділен-
ня ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт 
з оцінки – Релігійна організація «Релігійна громада (парафія) «Ікони 
божої матері «Всіх скорботний радість» Житомирська єпархія УПЦ 
КП. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пе-
реможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – при-
міщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення 

площею 4,6 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби Украї ни в Любарсько-
му районі Житомирської області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата 
оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ 
по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – 
ФОП Незвещук В. М. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під 
час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – приміщення, частини будівель.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї-
ни від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
Украї ни 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 
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 чинного сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у 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 каб. 401 Управління забез-
печення реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ 
по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На кон-
верті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити най ме ну вання об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурс-
ну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 
420-418.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
об’єкт незавершеного будівництва – їдальня на 150 місць літ. А-2. 
Ба лан со ут римувач: відсутній. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 87042, 
Донецька область, Нікольський р-н, с. Зоря, вул. Афінська, 5в.

Мета проведення оцінки: оцінки визначення вартості об’єкта для 
продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки майна, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 10.12.2003 № 1891. 
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) 1 одиниця (відсоток 
будівельної готовності – 19 %, площа забудови – 537 м2).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю, – ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 7,25 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки об’єктів 
незавершеного будівництва.
  2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлово-

го вбудова ного приміщення кімнати № 9 на першому по-
версі будівлі зв’язку порту (літ. А-2) (реєстровий номер 
01125755.8.АААиБД694) площею 2,25 м2, що перебуває 
на балан сі ДП «Маріупольський морський торговельний порт», код 
ЄДРПОУ 01125755. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне Акціонерне 
Товариство «Фарлеп-Інвест».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 52,16 м2 з окремим входом та 
ґанком першого поверху технічної будівлі (реєстровий номер 
00159462.69.АААиЛи246), що перебуває на балансі Десятого 
воєнізованого гірничорятувального загону, код ЄДРПОУ 00159462. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, 
вул. Трифонова, 48а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Харін Віктор Во-
лодимирович.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 674,9 м2 другого поверху будівлі 
РУ (старе) з вбудованим приміщенням котельної (реєстровий 
номер 003379790.1.МШиМУЕ100), що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, м. Соледар, 
вул. Паркова, 3а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Соледарська 
міська рада.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення кімн. № 8 загальною площею 80,0 м2 першого поверху 
триповерхової будівлі ремонтного цеху, літ. «Л-3», що перебуває 
на балансі Державного підприємства Міністерства оборони Украї ни 
«Харківський завод залізобетонних виробів», код ЄДРПОУ 08494527. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61017, м. Харків, вул. Велика Па-
насівська, 220.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з ме-
тою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль-
не відділення Фонду державного майна Украї ни по Харківській, Донець-
кій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14,  

електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
Фізич на особа – підприємець Браславець Сергій Іванович.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
  6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване 

приміщення площею 15,8 м2 на першому поверсі двоповер-
хової адмінбудівлі (інв. № 01010001), що перебуває на балансі 
Міловської районної державної адміністрації Луганської області,  
код ЄДРПОУ 20189376. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 92500, 
Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Миру, 39.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з 
метою укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Луганській області Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жавного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській облас-
тях, телефон/телефакс: (06452) 4-23-68, електрон на адреса: lugansk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Білокобильський О. М.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 7. Най ме ну вання об’єкта: нежитлове приміщення – частина 

вестибуля № хІІ на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчаль-
ного корпусу, інв. № 10314095, літ. А-5, реєстровий номер 
21188157.1.ТОЧВФГ002, пам’ятка архітектури, загальною пло-
щею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного 
коледжу, код ЄДРПОУ 21188157. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Сумська, 18/20.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Біанчі Харків».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень 
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
 8. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – час-

тина коридору на першому поверсі (біля сходів) п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку № 2, інв. № 10300061, загальною площею 
6,0 м2, що перебуває на балансі Харківського Національного Універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна, код ЄДРПОУ 02071205. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 11.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Лесик Денис Олексійович.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 9. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина фойє на другому по-

версі триповерхового навчального корпусу (інв. № 001031023, 
літ. Б-3), реєстровий номер майна 02010936.1.ААААЛБ017, за-
гальною площею 65,90 м2, що перебуває на балансі Національного 
фармацевтичного університету (код ЄДРПОУ 02010936). Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Валентинівська, 4.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підпри-
ємець Івченко М. І.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 10. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – 

кімн. № 410 на 4-му поверсі 8-поверхової частини різноповер-
хової будівлі навчального корпусу (інв. № 103100090) загаль-
ною площею 22,5 м2, що перебуває на балансі Харківського На-
ціонального Університету ім. В. Н. Каразіна, код ЄДРПОУ 02071205. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 6.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Малишев Валерій 
Вікторович.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 11. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина вестибуля № Іх 

на 1-му поверсі 4-поверхового корпусу, інв. № 81353, літ. А-4, 
загальною площею 8,0 м2, що перебуває на балансі Національно-
го Юридичного Університету імені Ярослава Мудрого, код ЄДРПОУ 
02071139. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 79/2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Видавництво «Право».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 12. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 

площею 141,0 м2 будівлі автогаража, що перебуває на балансі 
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (код 
ЄДРПОУ 04391351). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька об-
ласть, м. Авдіївка, вул. Грушевського, 2б.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з ме-
тою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: фізична особа – 
підприємець Макаров Олександр Володимирович.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
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 13. Най ме ну вання об’єкта оцінки: державне майно загальною 
площею 38,9 м2, у тому числі приміщення площею 37,4 м2, та 
частина приміщення площею 1,5 м2 восьмого поверху будівлі 
ЦРРС (реєстровий номер 38727770.8.АААиБД873), що пере-
буває на балансі Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських 
портів Украї ни», код ЄДРПОУ 38728439. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Казенне підприємство 
«Морська пошуково-рятувальна служба».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 14. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване 

приміщення площею 5,9 м2, що перебуває на балансі Вироб-
ничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» Філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 
споруд» АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 41149437/885. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, пл. При-
вокзальна, 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна Украї ни по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Фізична особа-
підприємець Варзін Євген Олександрович,.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду державного майна Украї ни від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна Украї ни від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону Украї ни «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 з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачують-
ся претендентом згідно із законом; документів щодо практичного 
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних до-
кументів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 

м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 у Регіо наль ному відділенні 
Фонду державного майна по харківській, Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: 61057, м. харків, майдан Театраль-
ний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіо наль ного відділення Фонду державного май-
на Украї ни по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до по-
штової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 
9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазна-
чити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; на-
зву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,
АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі.

Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати при продовженні догово-
ру оренди.
 1.1. Об’єкт: частина коридору площею 6,9 м2 будівлі актової 

зали на першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебу-
ває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: 
м. Херсон, вул. Університетська, 27.

Платник: Фізична особа – підприємець Лукашенко Сергій Ми-
хайлович.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-
ми до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розмі-
щення об’єктів торгівлі. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 
2,2 тис. грн.
 1.2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 

10,3 м2 (кімната № 6) на другому поверсі адміністративної будів-
лі цеху обслуговування споживачів № 3, що перебуває на балансі 
ХД АТ «Укрпошта» та розташована за адресою: Херсонська область, 
м. Нова Каховка, вул. Першотравнева,29.

Платник: Фізична особа – підприємець Прудиус Валерій Григо-
рович.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-
ми до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) адміністра-

тивного призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 
тис. грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди.
 2.1. Об’єкт: будівля їдальні загальною площею 271,794 м2, 

що перебуває на балансі Державного професійно-технічного нав-
чального закладу «Херсонський професійний ліцей зв’язку та полі-
графії», за адресою: м. Херсон, вул. Баку, 8.

Платник: Фізична особа – підприємець Лівшиць Дмитро Генна-
дійович.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібни-
ми до об’єкта оцінки: окремі будівлі для розміщення закладів гро-
мадського харчування. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 
2,42 тис. грн.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну до
кументацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції  
Украї ни 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з описом підтверд
них документів:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяль-
ності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претенден-
том (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5); 
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; до-
кументи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, скла-
дені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів (додаток 3), 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 опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
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 у РВ ФДМУ в херсонській області, АРК 
та м. Севастополі за адресою: м. херсон, просп. Ушакова, 47, 
кімн. 225 о 14-й годині через 18 днів після опублікування цієї 
інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по м. Києву про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Частина даху

48
,0

м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 94

ДП «Завод 410 
цивільної авіації»

ПрАТ «Київстар» 31.10.2019

5000

2 Нежитлове при-
міщення 15

,2

м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а, 
корпус № 1

ДУ «Інститут 
серця МОЗ 
Украї ни»

ФОП Машков-
ська С.І.

31.10.2019

5000

3 Нежитлове при-
міщення 12

,6 м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а, 
корпус № 1

ДУ «Інститут 
серця МОЗ 
Украї ни»

ФОП Ковтун Г. І. 31.10.2019

5000

4 Нежитлове при-
міщення 12

,9 м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а, 
корпус № 1

ДУ «Інститут 
серця МОЗ 
Украї ни»

ФОП Дудко 
О. М. 

31.10.2019

5000

5 Нежитлове при-
міщення 15

,8

м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а, 
корпус № 1

ДУ «Інститут 
серця МОЗ 
Украї ни»

ФОП Хохлов 
А. В.

31.10.2019

5000

6 Нежитлове при-
міщення 9,

54

м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а, 
корпус № 1

ДУ «Інститут 
серця МОЗ 
Украї ни»

ФОП Бабіна 
Г. В.

31.10.2019

5000

7 Нежитлове при-
міщення 12

,9 м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а, 
корпус № 1

ДУ «Інститут 
серця МОЗ 
Украї ни»

ФОП Шевченко 
В. О.

31.10.2019

5000

8 Частина нежитло-
вого приміщен-
ня – об’єкт куль-
турної спадщини

4,
0

м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 60

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
Украї ни»

31.10.2019

5000

9 Частина нежитло-
вого приміщення 2,

0 м. Київ, просп. 
С.Бандери, 19

Національна 
служба здоров’я 
Украї ни

АТ «Райффайзен 
Банк Аваль»

31.10.2019

5000

10 Частина нежитло-
вого приміщен-
ня – об’єкт куль-
турної спадщини

1,
5

м. Київ, вул. Ін-
ститутська, 9, 
корпус № 1 (літ. 
«А») 

Національний 
банк Украї ни

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
Украї ни»

31.10.2019

5000

11 Нежитлове при-
міщення 

19
3,

9

м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП «ДІПРО-
МІСТО»

Асоціація 
об’єднаних 
територіальних 
громад 

31.10.2019

6000

12 Частина нежитло-
вого приміщення 3,

0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 67

НУБіП Украї ни ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.10.2019

5000

13 Частина нежитло-
вого приміщення 3,

0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 63

НУБіП Украї ни ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.10.2019

5000

14 Частина нежитло-
вого приміщення 3,

0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 65

НУБіП Украї ни ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.10.2019

5000

15 Захисна споруда 
цивільного за-
хисту 21

4,
0 м. Київ, просп. 

Перемоги, 10 
(літ. «Ч») 

ДП «Виробничо-
будівельне 
об’єднання»

БФ «Брати наші 
менші»

31.10.2019

6000

16 Нежитлове при-
міщення 

16
,8

м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 38-44

ДП «Поліграфіч-
ний комбінат 
«Україна» по 
виготовленню 
цінних паперів»

ТОВ «Україн-
ські системні 
інформаційні 
технології»

31.10.2019

5000

17 Частина нежитло-
вого приміщення

20
2,

28 м. Київ, вул. Фло-
ренції, 1/11

ДП «УКРІНВЕСТ-
БУД»

ГО «ВФСТ «Ко-
лос»

31.10.2019

6000

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

18 Частина нежитло-
вого приміщення 10

4,
4 м. Київ, просп. 

Науки, 57
УДП «Укрінтер-
автосервіс»

ТОВ «КСЦ-
КОНКОРД»

31.10.2019

5500

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати для продовження договору 
оренди

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Ба лан со ут римувач Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн
1 Нежитлове 

приміщен-
ня – частина 
пам’ятки архі-
тектури

21
,8

3

м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
історико-куль тур ний 
заповідник

Мітченко Л. І. 30.09.2019
5000

2 Частина не-
житлового при-
міщення

0,
5 м. Київ, 

пров. Куста-
найський, 7

Національний універ-
ситет фізичного вихо-
вання і спорту Украї ни

ТОВ «СТАРТ НЕ-
ТВОРК»

30.09.2019
5000

3 Нежитлове 
приміщен-
ня – частина 
пам’ятки архі-
тектури

20
,8

3

м. Київ, 
вул. Лавр-
ська, 9, кор-
пус № 30

Національний 
Києво-Печерський 
історико-культурний 
заповідник

Тигринян С. В. 30.09.2019
5000

4 Нежитлові при-
міщення

95
,4

м. Київ, 
вул. Політех-
нічна, 33

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут ім. 
І.Сікорського»

ТОВ «Інститут 
розробки ін-
формаційних 
систем»

30.09.2019
5500

5 Нежитлове 
приміщення

11
9,

1

м. Київ, 
вул. Смолен-
ська, 19

Національна комісія, 
що здійснює дер-
жавне регулювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг

ДП « Національ-
на енергетична 
компанія «Укр-
енерго»

31.07.2019
5500

6 Нежитлове 
приміщення

38
,2

м. Київ, 
вул. А. Тупо-
лєва, 1

ДП «Антонов» ДП «Український 
авіаційний ме-
теорологічний 
центр»

30.09.2019
5000

7 Нежитлове 
приміщення 32

,3

м. Київ, 
вул. А. Янге-
ля, 7

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут ім. 
І.Сікорського»

ФОП Фощай 
О. М. 

30.09.2019
5000

8 Частина не-
житлового при-
міщення 3,

0

м. Київ, 
вул. Блакит-
ного, 10

НУБіП Украї ни Благодійний 
фонд «Голосіїв-
ська ініціатива 
2020»

30.09.2019
5000

9 Частина не-
житлового при-
міщення 3,

0

м. Київ, 
вул. Блакит-
ного, 8

НУБіП Украї ни Благодійний 
фонд «Голосіїв-
ська ініціатива 
2020»

30.09.2019
5000

10 Частина не-
житлового при-
міщення 3,

0

м. Київ, 
вул. Блакит-
ного, 4

НУБіП Украї ни Благодійний 
фонд «Голосіїв-
ська ініціатива 
2020»

30.09.2019
5000

11 Частина не-
житлового при-
міщення 8,

0

м. Київ, 
вул. Генера-
ла Родимце-
ва, 7а

НУБіП Украї ни Благодійний 
фонд «Голосіїв-
ська ініціатива 
2020»

30.09.2019
5000

12 Частина даху
10

,0
м. Київ, 
вул. Со-
лом’ян сь-
ка, 7

Державний універси-
тет телекомунікацій

ПрАТ «ВФ Укра-
їна»

30.09.2019
5000

13 Частина спо-
стережної вежі

6,
0

м. Київ, 
вул. Митро-
полита В. 
Липківсько-
го, 33

ГУ ДСНС Украї ни у 
м. Києві

ПрАТ «ВФ Укра-
їна»

30.09.2019
5000

Конкурси відбудуться 13 листопада 2019 року о 15.00 у 
Регіо наль ному відділенні Фонду державного майна Украї ни по 
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 07 листопада 2019 року за 
адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 13 листопада 2019 
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї-
ни від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна 
Украї ни від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
Украї ни 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Ки-
єву.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 
частини приміщень, захисна споруда цивільного захисту є: нерухо-
ме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до 
Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху, частина 
спостережної вежі є: нерухоме майно для встановлення антенно-
фідерних пристроїв мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури, частина нежитлового приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Т. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок: 281-00-32.

Продовження таблиці
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КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності, 
окремого майна – будівля магазину (літ. А-1) загальною 
площею 191,1 м2 (Черкаська обл., Шполянський р-н, 
с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля магазину (літ. А-1)  
загальною площею 191,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, 

с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля колишнього 

магазину (літ. А-1) загальною площею 191,1 м2, що складається з 2 
основних приміщень площами 76,5 м2 та 62,3 м2, та 2 підсобних при-
міщень площами 29,5 м2 та 22,8 м2. Будівництво завершено до 1992 
року. З 2006 року не використовується, в тому числі за призначенням. 
Фундамент – бутовий, стіни та перегородки цегляні, перекриття – за-
лізобетонні плити; покрівля – азбестоцементні листи, підлога бетонна, 
віконні та дверні рами відсутні. Інженерне обладнання відсутнє. Під’їзні 
шляхи мають тверде покриття. Об’єкт знаходиться в периферійній 
частині населеного пункту. Загальний технічний стан будівлі незадо-
вільний, фізичний знос – 55,5 %. Потребує капітального ремонту.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за дер-
жавою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Черкаській області, 16.09.2019, реєстраційний номер 
об’єкта – 1919078671257.

Балансоутримувач – відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт при-

ватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 листопада 

2019 року, час проведення визначається електронною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних 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 електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прий-
няття заяв на участь в електронному аукціоні та закритих цінових 
пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання за-
яви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує 
реєстраційний та гарантійний внески.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика 
через касу відділення банку.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, 
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової 
ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 116 330,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 58 165,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 58 165,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 633,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 816,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 816,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): становить 0,2 мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної 

діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу в сумі 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот гри-
вень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в 
договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих 
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA878201720000037187022040075

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управлін-
ня забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок 
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихід-
них), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. 
Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електро-
нної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 
37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронно-
го аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електро-
нного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу 
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в елек-
тронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону 
протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом прива-
тизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон-
ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Ки-
ївській, Черкаській та Чернігівській областях від 24 жовтня 2019 року 
№ 0115-О (протокол № 1 від 24.10.2019 засідання аукціонної комісії 
з підготовки до продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-08-21-000005-3.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною 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 електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 163,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 581,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 581,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-

ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації: окремого 
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: водонапірна 
башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини 
площею 20,2 м2 за адресою: Львівська область, м. Золочів, 
вул. Львівська, 50, що перебуває на балансі Відкритого 
акціонерного товариства «Ремсервіс»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h група інвентарних об’єктів у складі: 
водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської 
свердловини площею 20,2 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: Львівська область, м. Золочів, 

вул. Львівська, 50.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на території Відкритого 

акціонерного товариства «Ремсервіс». До складу об’єкта входять:
водонапірна башня площею 13,2 м2, рік побудови – 1957; фунда-

мент бутовий; стіни цегляні, висота башні – 18 м; покрівля – сталь; 
підлога земляна; інженерні комунікації – відсутні;

будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2, рік побудо-
ви – 1957; фундамент бетонний; стіни цегляні, висота – 2,6 м; пере-
криття залізобетонне; покрівля – толь; підлога – земля; інженерні 
комунікації – відсутні.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Ремсервіс». 
Код ЄДРПОУ (13837886). Адреса балансоутримувача: 80700, м. Зо-
лочів, вул. Львівська, 50.

Контактна особа – Шептицький Зеновій Стахович, в. о. голо-
ви правління Відкритого акціонерного товариства «Ремсервіс», 
тел. (03265) 4-20-60.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 листопада 

2019 року, час проведення визначається електронною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних 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 електро-
нних 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 електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання за-
яви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує 
реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація 
об’єкта

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у скла-
ді: водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської сверд-
ловини площею 20,2 м2 за адресою: Львівська область, м. Золочів, 
вул. Львівська, 50, що перебуває на балансі Відкритого акціонерного 
товариства «Ремсервіс», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта 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 – 275 995,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 137 997,50 грн (без 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 137 997,50 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 27 599,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 799,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 13 799,75 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 дер-

жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки 
об’єкта, в сумі 2 200,00 грн (дві тисячі двісті гривень 00 коп.) без ПДВ 
на рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ, одержу-
вач – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Дер-
жавна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, 
м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Оператор електронного 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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул.Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул.Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електронних 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 

ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, теле-
фон 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 ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000006-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною 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 електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону умовами – 2 759,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 379,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 379,98 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Управління продажу об’єктів малої  
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація
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прийнято рішення  
про приватизацію

прийнято рішення про приватизацію

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 22.10.2019 № 12/01-142-РП внесено зміни до наказу 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по За-
порізькій області від 11.01.2019 № 18 «Про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна за адресою: Запорізька обл., 
Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76», а саме: 
замість слів: «аукціоні з умовами» читати: « аукціоні без умов».

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 22.10.2019 № 12/01-143 РП внесено зміни до наказу 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по За-
порізькій області від 11.01.2019 № 19 «Про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна, розташованого за адресою: 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. За-
чиняєва, 25», а саме: замість слів: «аукціоні з умовами» читати: 
«аукціоні без умов».

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 24.10.2019 № 12/01-153-РП внесено зміни до на-
казу Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській області від 25.04.2018 № 12/01-46-РП «Про 
прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного бу-
дівництва «База будівельно-монтажного управління ДВО «Азот»», а 
саме: назву об’єкта незавершеного будівництва та назву балансоу-
тримувача викладено у такій редакції: «База будівельно-монтажного 
управління, літ. А-1, А-3, що розташована за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. С. Х. Горобця, 24а та перебуває 
на балансі АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код за ЄДРПОУ 05761620)».

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про зміну способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
23 жовт ня 2019 року № 131 прийнято рішення про зміну способу при-
ватизації об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будів-
ництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Київська 
обл., Сквирський р-н, с. Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36, який під час 
приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський» 
(правонаступник ТДВ «Тхорівське»), на продаж на аукціоні.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТЯХ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень 

у Волинській області Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях від 22.10.2019 № 172 внесено зміни до наказу регіо-
нального відділення від 21.01.2019 № 33 «Про прийняття рішення 
про приватизацію об’єкта малої приватизації» із змінами, а саме: 
визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – група 
інвентарних об’єктів: насосна станція І підйому (літер А-1) за-
гальною площею 166,7 м2; водопровід технічної води; водоприй-
мальна споруда (літер Б-1) загальною площею 68,0 м2; під’їзна 
дорога до станції І підйому; кран мостовий ручний загального 
призначення; конденсаторна установка за адресою: Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Гнідавська (Марцинкевича), 5б, – аукціон з 
умовами.

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
25.10.2019 № 01112 внесено зміни до наказу Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Львівській області 
від 24.01.2019 № 00110 «Про прийняття рішення про приватиза-
цію об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 
майна» (зі змінами), а саме: пункт 2 наказу Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Львівській області від 
24.01.2019 № 00110 «Про прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації державної власності – окремого май-
на» (зі змінами), скасувати.

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 25.10.2019 № 01120 внесено зміни до наказу Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Львівській 
області від 24.01.2019 № 00110 «Про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – 
окремого майна» (зі змінами), в частині способу приватизації, 
а саме: приватизувати об’єкт малої приватизації державної 
власності: окреме майно – групу інвентарних об’єктів у скла-
ді: водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської 
свердловини площею 20,2 м2 за адресою: Львівська область, 
м. Золочів, вул. Львівська, 50, що перебуває на балансі Відкри-
того акціонерного товариства «Ремсервіс», шляхом продажу на 
аукціоні з умовами.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по м. Києву від 22 жовтня 2019 року № 748 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремо-
го майна – вбудованого нежитлового приміщення громадсько-
го призначення за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 10, 
що перебуває на балансі державного підприємства «Еко» (код за 
ЄДРПОУ 32309722).

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по м. Києву від 22 жовтня 2019 року № 749 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окре-
мого майна – нежитлового приміщення на третьому поверсі бу-
дівлі літера А, за адресою: м. Київ, вул. Верхня, 3-5, що перебу-
ває на балансі державного підприємства «Еко» (код за ЄДРПОУ 
32309722).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів державної власності, що відбувся 28.08.2019

За результатами конкурсу  переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця   Ара-

шина Олександра Леонідовича  щодо визначення вартості об’єкта дер-
жавної власності малої приватизації, окремого майна – частини нежит-
лових вбудованих приміщень площею 75,2 м2 на цокольному поверсі 
9-поверхового адмінбудинку  за адресою: м. Він ниця, вул. Пирогова, 
29, що перебуває на балансі Головного управління Державної казначей-
ської служби України у Він ницькій області, код за ЄДРПОУ 37979858, з 
метою приватизації  шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк на-
дання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2225 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця   Козюру 
Ларису Валентинівну  щодо визначення вартості об’єкта державної влас-
ності малої приватизації, окремого майна – гаражів літ. Г загальною пло-
щею 183,1 м2, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 
ЕМПЗ № 9», код ЄДРПОУ 00121790,   за адресою: 24321, Він ницька обл., 
м. Ладижин, вул. Промислова, 9а  з метою приватизації  шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2700 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця   Про-
копенко Світлану Михайлівну  щодо визначення вартості об’єкта дер-
жавної власності малої приватизації, окремого майна – центрального 
складу-навісу № 2 літ. В загальною площею 424,1 м2, який не увійшов 
до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 
00121790,   за адресою: 24321, Він ницька обл., м. Ладижин, вул. Промис-
лова, 9б  з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. 
Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2200 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця  Козюру Ла-
рису Валентинівну  щодо визначення вартості об’єкта державної власності 
малої приватизації, окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною 
площею 363,4 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 
ЕМПЗ № 9», код  за ЄДРПОУ 00121790, за адресою: 24321, Він ницька обл., 
м. Ладижин, вул. Промислова, 9в з метою приватизації шляхом продажу на 
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди,  
що відбувся 26.09.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою про-
довження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вар-
тість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Будівля гаража, а саме: один бокс гаража загальною 

площею 28,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бро-
вари, вул. О. Оникієнка, 6, що обліковується на 
балансі ДП «Радіопередавальний центр»

ТОВ «Українські 
інноваційні 
консультанти»

4 700 4

2 Частина клубу площею 1,0 м2 за адресою: Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бо-
риспільська, 1, що перебуває на балансі державної 
установи «Бориспільська виправна колонія (№ 119)»

ТОВ 
«Аналітично-
консалтинговий 
центр «ЕПРАЙ-
ЗЕР»

2 700 3

3 Частина приміщення площею 15,0 м2 на 3-му повер-
сі будівлі в режимній зоні пасажирського термінала 
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеро-
порт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ 
«Аналітично-
консалтинговий 
центр «ЕПРАЙ-
ЗЕР»

2 750 3

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
4 Частина даху будівлі ремонтно-експлуатаційної 

майстерні площею 14,65 м2 та 4 антено-місця на 
матчі для транкінгового зв’язку площею 1,8 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, 
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль»

ФОП Чебаков 
Олексій Іва-
нович

3 000 2

5 Частина приміщення № 144 площею 0,2 м2 в підвалі, 
частина приміщення № 146 площею 0,2 м2 на 1-у 
поверсі, частина приміщення № 30 площею 0,2 м2 
на 2-му поверсі, частина приміщення № 18 площею 
0,2 м2 та 0,2 м2, частина приміщення № 13 площею 
1,4 м2, для розміщення фідера 7/8” – 40 пог. м. + 
1/2” – 70 пог. м, площею 1,8 м2 на 3-му поверсі, 
будів лі аеровокзалу термінала «Б», реєстровий  
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД055, 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, 
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний  
аеропорт «Бориспіль»

ФОП Щаслива 
Надія Зуфа-
рівна

3 300 4

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки 
майна об’єктів оренди, що відбулися 26.09.2019

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця особу – ТОВ «Консалт – С» на проведення 

оцінки державного майна:
нежитлових приміщень загальною площею 28,0 м2 за адресою: Сум-

ська область, м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а, що обліковуються на балансі 
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного 
університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 3200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів;

нежитлових приміщень площею 107,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Хар-
ківська, 38, що обліковуються на балансі Полтавського казенного експери-
ментального протезно-ортопедичного підприємства. Мета оцінки – про-
довження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3200,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця – Даниленка О. І. на проведення оцінки 
державного майна:

нежитлового приміщення площею 34,24 м2 за адресою: м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумсько-
го державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 72,1 м2 за адресою: Сумська обл., 
м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а, що обліковується на балансі Політехнічно-
го технікуму Сумського державного університету. Мета оцінки – про-

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

довження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

групи інвентарних об’єктів загальною площею 45,7 м2 за адресою: 
м. Суми, вул. Путивльська, 5-1, що обліковується на балансі Сумської 
філії Державного регіо наль ного проектно-вишукувального інституту 
«Дніпродіпроводгосп». Мета оцінки – продовження дії договору орен-
ди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Оці-
ночна фірма ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна:

частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Суми, вул. Миру, 25, що обліковується на балансі Машинобудівного 
коледжу Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2420,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Суми, проспект Шевченка, 15, що обліковується на балансі Машино-
будівного коледжу Сумського державного університету. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2420,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро 
Полекс» на проведення оцінки державного майна:

нежитлового вбудованого приміщення площею 10,0 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39, що обліковується на балансі 
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного 
університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 1500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів;

групи інвентарних об’єктів загальною площею 5,0 м2, а саме: 1) час-
тини нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі три-
поверхової будівлі центрального корпусу; 2) частини нежитлового при-
міщення площею 2,0 м2 на першому поверсі чотирнадцятиповерхової бу-
дівлі головного корпусу за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 
2, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Суми, вул. Петропавлівська, 108, що обліковується на балансі Сум-
ського будівельного коледжу. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлових приміщень загальною площею 134,6 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Героїв Майдану, 29, що обліковуються 
на балансі Управління охорони поліції в Сумській області. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2050,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 10,7 м2 за адресою: Сумська обл., 
м. Путивль, вул. Миколи Маклакова, 80, що обліковується на балансі Пу-
тивльського коледжу Сумського національного аграрного університету. 

Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна фірма 
Апекс» на проведення оцінки державного майна:

частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Суми, проспект Шевченка, 15, що обліковується на балансі Машино-
будівного коледжу Сумського державного університету. Мета оцінки – 
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4000,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового 
будинку № 1 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 
років Перемоги, 21. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аук-
ціоні. Вартість виконаних робіт – 5500,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консал-
тінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:

бетонного замощення площею 23,4 м2 за адресою: вул. Українська, 
60, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Медич-
ного реабілітаційного центру МВС України «Миргород». Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3200,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний 
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:

громадського будинку Будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної 
станції площею 1065,2 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 62, 
м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Центр 
громадського здоров’я МОЗ України». Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 3200,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового вбудованого приміщення в будівлі котельні літ. 
«А-1» площею 194,7 м2 за адресою: вул. Миру, 4б, с. Божківське, Пол-
тавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Бож-
ковська виправна колонія (№ 16)». Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2812,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки 
та експертизи» на проведення оцінки державного майна:

частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. 
Грушевського, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі Відокремле-
ного структурного підрозділу Полтавського коледжу нафти і газу Полтав-
ського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2700,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини складських приміщень площею 241,9 м2 за адресою: вул. 
Ореста Левицького, 4, м. Полтава, що обліковується на балансі Управ-
ління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної 
адміністрації. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість ви-
конаних робіт – 2700,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів.


